Geleceği bugünden
düşünen teknoloji.
www.bosch-home.com.tr
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Sadece bugünkü değil, gelecekteki
yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.
Bosch’un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken
izlediği yolun temelini, teknoloji oluşturur.
1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu
Çamaşır Makinesi

Kurutma Makinesi

Bulaşık Makinesi

Ankastre Elektrikli Fırın Buzdolabı

Derin Dondurucu

Buzdolabı-Dondurucu
Kombinasyonu

Bir kilogram çamaşır
başına tüketim
(60°C’de yıkanan renkli
çamaşırlar için).

Bir kilogram çamaşır
başına tüketim (Pamuklu
çamaşırın dolaba
kaldırılacak kadar 1000
devirde kurutulması).
Elektrik tüketimi

Her yıkamada bulaşık
birimi başına tüketim.

EN 50304’e göre güç
tüketimi.

100 litre kullanım
hacminin 24 saat
içindeki güç tüketimi.

100 litre kullanım
hacminin 24 saat
içindeki güç tüketimi.

Elektrik
tüketimi

Su
tüketimi

Elektrik
tüketimi

1998

6,62 l

0,61
kWh

2017

-%63’e
varan
azalma

1998

2017

-%31’e
varan
azalma

1998

0,69
kWh

0,73 l
0,15
kWh

0,04
kWh

Elektrik tüketimi

2017

-%72’ye
varan
azalma

Elektrik tüketimi

2017

-%40’a
varan
azalma

0,24
kWh

0,09
kWh

1998

Elektrik tüketimi

2017

-%50’ye
varan
azalma

1999

2017

-%40’a
varan
azalma

1998

0,55
kWh

0,48
kWh

0,49
kWh

0,10
0,064
kWh
kWh

1998

Elektrik tüketimi

1,10
kWh

1,33 l

9,80 l

0,20
kWh

Su
tüketimi

100 litre kullanım
hacminin 24 saat
içindeki güç tüketimi.

2017

1998

-%82’ye

2017

-%50’ye

varan
azalma

varan
azalma

0,12
kWh

1998

2017

-%78’e
varan
azalma

Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch
modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır makinesi,
WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HI40 N kodlu buzdolabı, GSN 54AW30 kodlu derin dondurucu,
KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.
Evinizden çıkmadan, yorulmadan Bosch ev aletlerinden herhangi birini,
ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu;
güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Güvenli alışverişin avantajları
Peşin
fiyatına

45 TL ve
üzerine

9 taksit
imkânı

ücretsiz
teslimat

7 gün
24 saat

Mobil
cihazlar için

online
alışveriş
imkânı

optimize
edilmiş
site

14 gün
içinde

iade
garantisi

Çağrı
merkezi
desteği
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4 I Home Connect

Yarının teknolojisi ile
donatılmış ev aletleri.
Home Connect nedir?
Yarını bugünden yaşatan Home Connect ile evinizden
ne kadar uzakta olursanız olun akıllı telefonunuzdan
veya tabletinizden Home Connect ev aletlerinizi rahatça
kontrol edebilirsiniz. Buzdolabınıza bağlanıp birçok
işlemi uzaktan yapabilir; bulaşıklarınızı yıkayabilir,
çamaşırlarınızı yıkayıp kurutabilirsiniz. Böylece eve
geldiğinizde ev işleriyle geçireceğiniz zaman size kalır.

Home Connect hayatınızı nasıl kolaylaştırır?
Home Connect’i hayatınıza dahil etmek için herhangi
bir ek donanıma ihtiyacınız yok. Home Connect
avantajlarından faydalanmak için yapmanız gereken bir
Bosch Home Connect ev aleti satın aldıktan sonra Home
Connect uygulamasını akıllı telefonunuza indirip bir hesap
açarak Home Connect ev aletinizi bu hesaba tanımlamak.
Böylece güvenli bir şekilde Home Connect ev aletlerinize
bağlanabilir, onları uzaktan da kontrol edebilirsiniz. Home
Connect sizin için işleri kolaylaştırır, hayatınızı iyileştirir.

Home Connect ev aletleriniz güncellenerek yeni
teknolojilerle donatılır.
Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan
kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek
teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi
değiştirmeden yenilemenizi sağlar.
Yarını bugünden yaşatan Home Connect ev aletleriniz;
sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamınızı da
iyileştirmek için üretilmektedir.

6 I Home Connect

Nerede olursanız olun,
açıp bakabileceğiniz bir buzdolabı.
Yarını bugünden yaşatan Home Connect buzdolaplarının iç kameraları sayesinde akıllı
telefonunuzdan veya tabletinizden kolayca bağlanıp buzdolabınızda ne var ne yoksa
görebilirsiniz. Böylece eve uğramadan eksikleri görüp alışverişinizi rahatça yapmış olursunuz.

Türkiye’de
ilk.
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Home Connect Ürünler
Serie | 8

KGN 56HI30 N
Kameralı Home Connect NoFrost
Alttan Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Serie | 8

KGN 56HB40 N
Home Connect NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Siyah Cam

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 554 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
••Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kameralı Home Connect ile uzaktan

••Home Connect ile uzaktan kontrol

görüntü ve kontrol

edilebilme

••Kolay temizlenebilir Inox
••Gıda tanıma teknolojisi
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi
Home
Connect

tuşu, Çocuk kilidi

Enerji Sınıfı

••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

FreshSense

VitaFreshplus

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu,

Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi
Home
Connect

bölmesi

FreshSense

bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
(1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı

VitaFreshplus 0°C

••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

(1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri

Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus 0°C

KGN 86HI30 N
Kameralı Home Connect XXL
NoFrost Alttan Donduruculu
Buzdolabı
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 682 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
••Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Serie | 2

Home
Connect

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

Konfor ve Güvenlik
••Kameralı Home Connect ile uzaktan
görüntü ve kontrol
••Kolay temizlenebilir Inox
••Gıda tanıma teknolojisi
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi
tuşu, Çocuk kilidi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama
bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
(1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus 0°C

••Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C

Serie | 8

SMS 88TI16 T
Silence Plus
Home Connect Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+++ enerji sınıfından
%10 daha tasarruflu
••Ses seviyesi: 44 dB, Kapasite: 13 kişilik
••Su tüketimi: 7,5 l, Enerji tük.: 0,73 kWh

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar
••8 programlı: Auto 35°C-45°C, Auto

45°C-65°C, Auto 65°C-75°C, Süper
60°C, Eko 50°C, Gece 50°C, Hızlı
45°C, Ön yıkama
••6 ek opsiyon: Home Connect,
IntensiveZone, VarioSpeed Plus
zaman kısıtlama, Shine&Dry, Ekstra
hijyen, Machine Care (Makine bakımı)
Sepet Özellikleri
••VarioFlex Pro sepetler, 3 katlı

Rackmatic
••VarioDrawer Pro (Esnek 3. çekmece)
••Katlanabilir raf (üst/alt): 6/8 adet
Home
Connect

Diğer Özellikler
••Zeolit® kurutma teknolojisi ile
Machine Care
Program

Hassas Bardak
Koruma

42 dB
VarioFlex Pro

VarioDrawer Pro

8

Program

6

Program
Opsiyonu

+

Gece Programı

mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
••TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
••Hassas bardak koruma sistemi
••Yük sensörü, AquaSensor
••EcoSilence BLDC motor teknolojisi
••Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
••Fingerprint Free (Parmak izi tutmaz)
••EmotionLight, Özel kadeh tutucu
••Çocuk emniyet kilidi
••AquaStop Plus su taşma emniyeti
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
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Home Connect Ürünler
Serie | 8

SMS 68JI06 T
Silence
Home Connect Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+++
••Ses seviyesi: 46 dB
••Su tüketimi: 9,5 l
••Enerji tüketimi: 0,82 kWh
••Kapasite: 13 kişilik

Serie | 2

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Ekstra
Durulama

Home
Connect

Özel Programlar
Mix, Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama/
Sıkma/Boşaltma, Tambur temizleme,
AllergyPlus Baby, Sport/Fitness, Gece
modu, Yorgan, Otomatik 40’

8

Program

6

Program
Opsiyonu

1 saat
Programı

Opsiyonlar
••Home Connect
••Remote Start, i-DOS, Sıcaklık ayarı,

Sıkma devri, Kalan süre, EcoPerfect,
SpeedPerfect, Hassas durulama, Ön
yıkama, Başlat/Beklet, Çocuk kilidi
Diğer Özellikler
••i-DOS akıllı dozaj sistemi
••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu

Home
Connect

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Büyük dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

Diğer Özellikler

Hassas Bardak
Koruma

Glass 40º
Program

+

Machine Care
Program

DosageAssist

••9 kg
••1400 devir

••Pamuklu, Pamuklu eko, Sentetikler,

Program ve Ek Opsiyonlar
••8 programlı: Auto 65°C-75°C, Auto
45°C-65°C, Eco 50°C, Sessiz 50°C,
Bardak 40°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı
45°C, Ön yıkama
••6 ek opsiyon: Home Connect,
IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Hijyen
ekstra, Ekstra durulama, Machine Care
(Makine bakımı)
••Otomatik yarım yük
Sepet Özellikleri
••VarioFlex esnek sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken
ayarlanabilen üst sepet
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

WAW 286HX TR
Home Connect
i-DOS Çamaşır Makinesi
Inox

••Dokunmatik tuşlar ve geniş LED ekran
••Hassas bardak koruma sistemi
••EmotionLight, AquaSensor, Yük sensörü
••AquaStop su taşma emniyeti
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

tasarruf sistemi
••Enerji tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 60 x 59

1-24 saat
••Elektronik çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

HomeProfessional
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WAY 288H0 TR
Home Connect HomeProfessional
i-DOS Çamaşır Makinesi
Beyaz
••9 kg
••1400 devir

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Özel Programlar
••Otomatik, Otomatik hassas, Sentetikler
özel, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa
15’, Sport/Fitness, Pamuklular,
Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler,
AllergyPlus&Baby

••9 kg, 1200 devir

Özel Programlar
••Otomatik yoğun, AllergyPlus&Baby,

Perde, Yorgan, Süper-Kısa 15’/30’,
Tambur temizleme, Durulama/Sıkma/
Boşaltma, Pamuklu, Pamuklu eko,
Sentetikler, Hassas/İpek, Yünlüler elde,
Mix, Daha fazla

Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Home Connect
••i-DOS, Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan

••Home Connect
••VarioPerfect: Mükemmel yıkama

süre, EcoPerfect, SpeedPerfect, Elde
yıkama, Menü

performansı sağlayan, optimum süre ve
enerji kullanan programlar
••Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
••EcoPerfect, SpeedPerfect
••Hassas durulama, Ön yıkama
••Elde yıkama, Başlat/Beklet
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler
••i-DOS akıllı dozaj sistemi
••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu
Home
Connect

WAT 246H0 TR
Home Connect
i-DOS Çamaşır Makinesi
Beyaz

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Otomatik yük algılama fonksiyonu
••Leke çıkarma (16 farklı leke için)
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••TFT display
••Jog Dial
••ActiveWater™: Otomatik su tasarruf

sistemi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,9 x 59

Diğer Özellikler

Home
Connect

••i-DOS akıllı dozaj sistemi
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu
VarioDrum

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Leke çıkarma (4 farklı leke için)
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Enerji ve su tüketim göstergesi
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

tasarruf sistemi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59
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Home Connect Ürünler
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WTWH 7561 TR
Home Connect
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Inox

Serie | 8
Serie | 6

••9 kg

Serie | 4

Özel Programlar

Serie | 2

••AllergyPlus&Baby, Havlu, Kuş tüyü,

Opsiyonlar

Opsiyonlar
••Home Connect
••Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma

seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma
seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük
sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme
60’, Kırışık önleme 120’, Bitiş sinyali,
Başlat/Beklet, Çocuk kilidi, Favoriler
••Reload: Çamaşır ekleme fonksiyonu

Diğer Özellikler
Enerji Sınıfı

Özel Programlar
Süper-Kısa 40’, Spor giysileri, Havlu,
Allergy, Süreli program kurutma,
Süreli program havalandırma, Yünlüler
sepette, Hassas/İpek, Mix, Sentetikler,
Pamuklular

••Home Connect
••Kolay ütüleme 60’
••Kolay ütüleme 120’
••Hassas, Bitiş sinyali, Hassas ayar
••Kurutma seviyesi
••Süreli sonlandırma
••Çocuk kilidi
••Reload: Çamaşır ekleme fonksiyonu

Home
Connect

••9 kg

••Yorgan, Kuş tüyü, Gömlek/Bluz,

Spor giysileri, Yorgan, Gömlek/Bluz,
Süper-Kısa 40’, Süreli sıcak, Süreli
soğuk, Yünlüler sepette, Sentetikler,
Pamuklu

••Enerji sınıfı: A++
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Cam kapak
••LED dokunmatik panel
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,9 x 65

WTWH 876S TR
Home Connect
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Gümüş

Diğer Özellikler
Home
Connect

Enerji Sınıfı

••Enerji sınıfı: A++
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Su tahliye hortumu
••Yünlüleri sepette kurutma
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••Dokunmatik dijital ekran
••Boyutlar (YxGxD) cm:

84,2 x 59,8 x 59,9

HomeProfessional
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WTYH 7760 TR
Home Connect HomeProfessional
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Beyaz
••9 kg

Özel Programlar

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

••Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü,

Outdoor, Havlu, Süper-Kısa 40’,
AllergyPlus, Havalandırma, Kurutma,
Yünlüler sepette, Hassas/İpek, Mix,
Sentetikler, Pamuklular

Özel Programlar
Spor giysileri, Havlu, Süper-Kısa 40’,
AllergyPlus, Pamuklu, Sentetikler, Mix,
Narin, Yünlüler sepette, Havalandırma
süreli program, Kurutma süreli program

Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Home Connect

••Home Connect

••Kurutma seviyesi ekstra kuru, Kurutma

••Hassas ayar
••Kurutma süresi ayarı
••Kurutma seviyesi ayarı
••Kırışıklık önleme
••Hassas
••Süreli sonlandırma
••Sesli uyarı
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler
Home
Connect

••9 kg

••Gömlek/Bluz, Yorgan, Kuş tüyü,

seviyesi dolap kuruluğunda, Kurutma
seviyesi ütü kuruluğunda, Düşük
sıcaklık, Kalan süre, Kırışık önleme
30’/60’/90’, Bitiş sinyali, Başlat/Beklet,
Çocuk kilidi, Hafıza1, Hafıza2
••Reload: Çamaşır ekleme fonksiyonu

Enerji Sınıfı

WTWH 8760 TR
Home Connect
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Beyaz

••Enerji sınıfı: A++
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Su tahliye hortumu
••Yünlüleri sepette kurutma
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••Dokunmatik dijital ekran
••Boyutlar (YxGxD) cm:

84,2 x 59,8 x 59,9

Enerji Sınıfı

Diğer Özellikler
••Enerji sınıfı: A++
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı

ile narin kurutma
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
••Dokunmatik dijital ekran
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 65,2

10 I Buzdolapları

Tüm gıdalar için mükemmel
saklama koşulları sunan
Bosch buzdolapları.

12 I Buzdolapları

İstediğiniz zaman
rengini değiştirebileceğiniz
ilk buzdolabı.
Türkiye’de
ilk ve
tek.

KVN 56IR3AN / KVN 56IN3AN /
KVN 56IZ3AN / KVN 56IU3AN /
KVN 56IH3AN
VarioStyle NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFreshplus

Konfor ve Güvenlik
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama
bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi:
2 adet (1 adet BigBox)

KVN 56IR3A N
Vişne Kırmızısı

KVN 56IH3A N
Limon Yeşili

KVN 56IU3A N
Turkuaz

KVN 56IN3A N
Gece Mavisi

KVN 56IZ3A N
Siyah Mat

KSZ1CVN00
Gece Mavisi

KSZ1CVZ00
Mat Siyah

VarioStyle Buzdolabı Aksesuarları

KSZ1CVR00
Vişne Kırmızısı

KSZ1CVH00
Limon Yeşili

KSZ1CVU00
Turkuaz
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Glass Edition Buzdolapları
KGN 56LW30 N
Glass Edition NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz Cam

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

KGN 56LB30 N
Glass Edition NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Siyah Cam

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu,

tuşu, Çocuk kilidi

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFresh 0 °C

Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi

••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

VitaFreshplus

bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
(1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

Enerji Sınıfı

bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

(1 adet BigBox)
FreshSense

VitaFresh 0 °C

0°C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

VitaFreshplus

••Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

0°C

14 I Buzdolapları

Her zaman büyük planları olanlar için.
Bosch XXL buzdolaplarındaki VitaFreshplus’a özel manuel sürgü sistemi, bu çekmeceye
yerleştirdiğiniz yiyeceklerin daha fazla hava ile temas etmesini engeller. Mükemmel saklama
koşulları sunan VitaFreshplus teknolojisi, vitamin ve nem kaybını önleyerek sebze ve meyvelerin
besin değerlerini daha uzun süre muhafaza eder ve yiyecekleri daha uzun süre taze tutar.

En büyük
net
hacim.*

*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.
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XXL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları
Serie | 8

KGN 86AI42 N
XXL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 682 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 252
••Ses seviyesi: 40 dB (A)
••Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Serie | 2

FreshSense

VitaFreshplus

En büyük
net
hacim.**

VitaFreshplus 0°C

En yüksek
enerji
verimliliği.**

En
sessiz.**

Konfor ve Güvenlik
••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma ve 2 adet spot
aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi
tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama
bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
(1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
Tazelik Sistemleri

Serie | 8

KGN 86AI30 N
XXL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 682 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
••Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik
••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma ve 2 adet spot

aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi:

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

2 adet (1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

Tazelik Sistemleri

En büyük
net
hacim.**

••2 adet VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus 0°C

••2 adet VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus 0°C

Serie | 8

KGN 86AW30 N
XXL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Parlak Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 682 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
••Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Serie | 2

Serie | 8

KGN 86DW30 N
XXL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 682 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 86 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 378
••Soğutucu bölmesi net hacim: 479
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma ve 2 adet spot

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği

aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Ekonomi tuşu
••Değiştirilebilir kapı yönü
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

Enerji Sınıfı

(1 adet BigBox)

Enerji Sınıfı

••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi:
FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

2 adet (1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

FreshSense

VitaFreshplus

••2 adet VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus 0°C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
**Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

Tazelik Sistemleri
En büyük
net
hacim.**

VitaFreshplus 0°C

En büyük
net
hacim.**

0°C

16 I Buzdolapları

XL NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları
Serie | 8

KGN 76AI32 N
XL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 578 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
••Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Serie | 2

Serie | 8

KGN 76DI30 N
XL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 578 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
••Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Ekonomi tuşu
••Değiştirilebilir kapı yönü
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi:

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfı

2 adet (1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

bölmesi
FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

••Derin dondurucu çekmecesi:

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

Tazelik Sistemleri

2 adet (1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları

••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

0°C

Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

Serie | 8

0°C

KGN 76AW30 N
XL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Parlak Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 578 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
••Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Serie | 2

Serie | 8

KGN 76DW30 N
XL NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 578 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 75 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 335
••Soğutucu bölmesi net hacim: 406 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 115 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzluk
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

••Beyaz
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Ekonomi tuşu
••Değiştirilebilir kapı yönü
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi:

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi:
2 adet (1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus 0°C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Enerji Sınıfı

2 adet (1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı
••Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

0°C
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Bu teknolojinin merkezinde tazelik var.
Gıdalarınızın tazeliğini daha uzun süre koruyan VitaFreshpro 0°C teknolojisi sayesinde
daha az alışveriş yapar, kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz.
Sıcaklığı soğutucu bölümünden daha düşük olan alttaki VitaFreshpro 0°C çekmecesinde herhangi bir koku transferi olmadan
et, balık, yumurtalı yemekler, taze hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı saklayabilirsiniz. Nem ve sıcaklık
seviyelerini manuel olarak ayarlayabildiğiniz üst VitaFreshpro 0°C çekmecesi ise özellikle meyve ve sebzeleri daha uzun süre
tazeliğini koruyarak saklayabilmeniz için tasarlanmıştır.
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NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları
KGN 56PI32 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 554 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
••Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

KGN 56PW32 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Parlak Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 554 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 324
••Soğutucu bölmesi net hacim: 375 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Elektrik kesintisi alarmı
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Elektrik kesintisi alarmı
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Enerji Sınıfı

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Enerji Sınıfı

(1 adet BigBox)
FreshSense

Serie | 8

Serie | 4

Tazelik Sistemleri
••Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Enerji Sınıfı

VitaFresh 0 °C

Tazelik Sistemleri
••Sıcaklığı ayarlanabilir VitaFreshpro 0°C

KGN 56AI32 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6

FreshSense

(1 adet BigBox)
FreshSense

VitaFreshplus

Serie | 8

KGN 56AB30 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Siyah

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu,

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama
bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
(1 adet BigBox)
••Elektrik kesintisi alarmı

••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus 0°C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Ekonomi tuşu, Çocuk kilidi

Enerji Sınıfı

bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

(1 adet BigBox)
FreshSense

VitaFresh 0 °C

VitaFreshplus

••Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

0°C
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NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları
Serie | 8

Serie | 8

KGN 57PI26 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 505 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 359
••Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 85 l

Serie | 2

KGN 56AW30 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Parlak Beyaz

Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 84*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

••LED aydınlatma ve spot aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzluk
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

tuşu, Çocuk kilidi

tuşu, Çocuk kilidi

••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama bölmesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

Enerji Sınıfı

bölmesi
FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
••Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
••Teleskopik VitaFreshplus
••Teleskopik VitaFreshplus

Serie | 6
Serie | 4

Tazelik Sistemleri
0°C

KGN 56VI30 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet
••Elektrik kesintisi alarmı

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

(1 adet BigBox)

Enerji Sınıfı

Tazelik Sistemleri
••Teleskopik VitaFreshplus
••Teleskopik VitaFreshplus 0°C
FreshSense

••Elektrik kesintisi alarmı

••VitaFreshplus
••Esnek VitaFreshplus

0°C

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 505 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
••Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Serie | 2

VitaFreshplus

VitaFresh 0 °C

KGN 57PW23 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 8

(1 adet BigBox)
FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Tazelik Sistemleri
FreshSense

VitaFresh 0 °C

VitaFreshplus

••VitaFresh
••Esnek VitaFresh

0°C
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NoFrost Alttan Donduruculu Buzdolapları
Serie | 8

KGN 56VW30 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 325
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Serie | 8

KGN 56UW30 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 559 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 193 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 306
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı yönü
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

(1 adet BigBox)
Tazelik Sistemleri

(1 adet BigBox)
Enerji Sınıfı

••VitaFresh

Enerji Sınıfı

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
••Esnek VitaFresh
FreshSense

0°C

VitaFreshplus

FreshSense

VitaFresh

VitaFresh 0 °C

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

KGN 57VI22 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox
Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 505 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
••Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

KGN 46UW30 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 415 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 288
••Soğutucu bölmesi net hacim: 280 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••Standart aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••MultiAirflow
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu, Ekonomi

Tazelik Sistemleri
••MultiBox

tuşu, Çocuk kilidi
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet
••Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
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NoFrost Alttan Donduruculu ve XXL NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları
KGN 57VW22 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 505 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 185 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 360
••Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Serie | 2

KGN 36NL30 N
NoFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox Görünümlü

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 329 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 65*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 235
••Soğutucu bölmesi net hacim: 215 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 87 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Standart aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••MultiAirflow
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Derin dondurucu çekmecesi: 3 adet

Tazelik Sistemleri

(1 adet EasyAccess çekmece)

••MultiBox

Tazelik Sistemleri
••MultiBox
Enerji Sınıfı

KDN 75VI30 N
XXL NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 597 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
••Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Serie | 2

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFresh

KDN 75VW30 N
XXL NoFrost
Üstten Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 597 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 181 x 86 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 332
••Soğutucu bölmesi net hacim: 410 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••Alarm fonksiyonu
••MultiAirflow

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••Alarm fonksiyonu
••MultiAirflow

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
••Esnek VitaFresh 0°C

••VitaFresh
••Esnek VitaFresh

VitaFresh 0 °C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Tazelik Sistemleri

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFresh

VitaFresh 0 °C

0°C
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XL NoFrost Üstten Donduruculu ve NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları
KDN 65VI20 N
XL NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

VitaFresh

Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 526 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
••Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

Serie | 2

Serie | 4
Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••Alarm fonksiyonu
••MultiAirflow

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
••Esnek VitaFresh 0°C

••VitaFresh
••Esnek VitaFresh

Tazelik Sistemleri

VitaFresh

KDN 56PI32 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Sınıfı

KDN 56PW32 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Parlak Beyaz

Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans

Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 507 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 310
••Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet
••AirFresh filtre
••MyBox
••Çıkarılabilir çok amaçlı saklama

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••AirFresh filtre
••Çekilebilen cam raf: 1 adet
••Tereyağı ve peynir gözü
••MyBox
••Çıkarılabilir kahvaltı kutusu ve çekmece
••Hızlı dondurma bölmesi
••Elektrik kesintisi alarmı

Enerji Sınıfı

bölmesi
FreshSense

VitaFreshplus

VitaFreshplus 0°C

0°C

VitaFresh 0 °C

Serie | 8

••Toplam brüt hacim: 507 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 309
••Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 526 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 79 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 388
••Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 116 l

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••Alarm fonksiyonu
••MultiAirflow

VitaFresh 0 °C

Serie | 8

KDN 65VW20 N
XL NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 8

••ColdTray
••Hızlı dondurma bölmesi
••Elektrik kesintisi alarmı

VitaFreshplus 0°C

Tazelik Sistemleri
••Teleskopik VitaFreshplus
••Teleskopik VitaFreshplus

Tazelik Sistemleri
••Teleskopik VitaFreshplus
••Teleskopik VitaFreshplus

VitaFreshplus

0°C

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

0°C
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NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları
KDN 56VI33 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 507 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 293
••Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Enerji Sınıfı

KDN 56VW23 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 507 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 372
••Soğutucu bölmesi net hacim: 377 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Buzmatik
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet
••AirFresh filtre
••ColdTray
••Hızlı dondurma bölmesi
••Elektrik kesintisi alarmı

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LCD kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Buzmatik
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet
••AirFresh filtre
••ColdTray
••Hızlı dondurma bölmesi
••Elektrik kesintisi alarmı

Tazelik Sistemleri
VitaFresh 0 °C

VitaFresh

••VitaFresh
••VitaFresh

0°C

VitaFresh 0 °C

VitaFresh

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
••VitaFresh

Serie | 8

KDN 56NI22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 507 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 371
••Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Serie | 8

KDN 56NW22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 507 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 391
••Soğutucu bölmesi net hacim: 374 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet
••Hızlı dondurma bölmesi

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
••VitaFresh

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
••VitaFresh

VitaFresh 0 °C

0°C

0°C

VitaFresh

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

VitaFresh 0 °C

VitaFresh

0°C
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NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları
KDN 46NL22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox Görünümlü

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 401 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 70 x 67*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 337
••Soğutucu bölmesi net hacim: 294 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

VitaFresh 0 °C

Serie | 8

Serie | 4

Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 454 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
••Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

Tazelik Sistemleri

••VitaFresh
••VitaFresh

••VitaFresh
••VitaFresh

0°C

VitaFresh

VitaFresh 0 °C

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 454 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
••Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Serie | 6

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet

KDN 53NL23 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 6

KDN 53NL22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox Görünümlü

Serie | 8

VitaFresh

Serie | 8

KDN 53NW22 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 454 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
••Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••1 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet

Tazelik Sistemleri

emniyetli cam raf

••VitaFresh
••VitaFresh

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh

QuickFreezer

FreshSense

0°C

VitaFresh

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

VitaFresh 0 °C

VitaFresh

0°C
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NoFrost Üstten Donduruculu Buzdolapları
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

KDN 53NW23 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 8

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 454 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 171 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 351
••Soğutucu bölmesi net hacim: 323 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l

Serie | 4

Serie | 6

Serie | 2

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 272 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 165 x 55 x 60*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 255
••Soğutucu bölmesi net hacim: 198 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 53 l

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••MultiAirflow
••Çekilebilen cam raf: 1 adet

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: Manuel
••Değiştirilebilir kapı yönü
••MultiAirflow

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh

QuickFreezer

FreshSense

KDN 28NW20 N
NoFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

VitaFresh

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

VitaFresh
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Her mutfağa yakışan tasarım.
Bosch’un LowFrost buzdolapları, estetik güzelliğiyle tüm mutfaklara şıklık katarken
A+++ enerji sınıfı enerji tüketimleriyle de bütçenizi ve doğayı korur.
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LowFrost Alttan ve Üstten Donduruculu Buzdolapları
KGE 58BI44 N
LowFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 508 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 196
••Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 120 l

Serie | 2

KGV 58VL30 N
LowFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Inox Görünümlü

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 508 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
••Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••İlave fonksiyonlar: Tatil modu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Çekilebilen cam raf: 4 adet
••EasyLift
••FlexShelf
••AirFresh filtre
••Tereyağı veya peynir gözü
••Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Değiştirilebilir kapı yönü
••Çekilebilen cam raf: 4 adet
••Derin dondurucu çekmecesi:

2 adet (1 adet BigBox)
Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
Enerji Sınıfı

VitaFresh

(1 adet BigBox)
FreshSense

VitaFresh

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
••VitaFresh 0°C

VitaFresh 0 °C

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

FreshSense

KGV 58VW31 N
LowFrost Alttan
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 8

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 508 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 292
••Soğutucu bölmesi net hacim: 379 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 126 l

Serie | 4

Serie | 6

Serie | 2

KDV 58VL30 N
LowFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Inox Görünümlü
Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 514 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Değiştirilebilir kapı yönü
••Çekilebilen cam raf: 4 adet
••Derin dondurucu çekmecesi:

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh

2 adet (1 adet BigBox)
Tazelik Sistemleri
••VitaFresh
Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfı

VitaFresh

FreshSense

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
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LowFrost Üstten Donduruculu ve Tek Kapılı NoFrost Buzdolapları
Serie | 8

KDV 58VW30 N
LowFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 514 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 289
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 109 l

Serie | 2

Serie | 8

KDV 58VW20 N
LowFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 514 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 77*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 376
••Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 110 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Çekilebilen cam raf: 4 adet

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Çekilebilen cam raf: 4 adet

Tazelik Sistemleri

Tazelik Sistemleri

••VitaFresh

••VitaFresh

Enerji Sınıfı

VitaFresh

Serie | 8

KDV 47VW20 N

LowFrost Üstten
Donduruculu Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 405 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 191 x 70 x 65*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 322
••Soğutucu bölmesi net hacim: 315 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 86 l

Serie | 2

Serie | 8

KSV 36VI30 N

Tek Kapılı
LowFrost Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 348 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
••Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Çekilebilen cam raf: 4 adet

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı yönü

Tazelik Sistemleri

Tazelik Sistemleri

••VitaFresh

••VitaFresh

Enerji Sınıfı

VitaFresh

FreshSense

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

VitaFreshplus
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Tek Kapılı ve Gardırop Tipi Buzdolapları
KSV 36VW30 N

Serie | 8

Tek Kapılı
LowFrost Buzdolabı
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 348 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 112
••Soğutucu bölmesi net hacim: 346 l

Serie | 2

KAN 90VI20 N

Serie | 8

Gardırop Tipi
Solo NoFrost Buzdolabı
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 622 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 177 x 91 x 75*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 475
••Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
••Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper soğutma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı yönü

••Kolay temizlenebilir Inox
••LED aydınlatma
••Sıcaklık ayarı: LED kapı elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••Süper soğutma fonksiyonu
••Alarm fonksiyonu
••MultiAirflow

Tazelik Sistemleri
••VitaFresh

Tazelik Sistemleri
••MultiBox

Enerji Sınıfı

FreshSense

VitaFreshplus

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Parmak izi tutmaz

30 I Derin Dondurucular

Yiyeceklerin değerini koruyun diye
zamanı dondurduk.
A++ enerji sınıfındaki Bosch çekmeceli derin dondurucular, tüm lezzetleri ilk günkü
tazeliğiyle korur. Üstelik dondurduğunuz yiyeceklere kolayca ulaşmanızı sağlar.
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NoFrost Çekmeceli Derin Dondurucular
Serie | 8

GSN 54VW30 N

NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 360 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 70 x 81*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 281
••Dondurucu bölmesi net hacim: 323 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
22 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Serie | 2

GSN 51VW30 N

Serie | 8

NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 324 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 70 x 81*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 261
••Dondurucu bölmesi net hacim: 286 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
22 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

••Sıcaklık ayarı: TouchControl
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

(1 adet BigBox)

(1 adet BigBox)

••1 adet flap kapaklı derin dondurucu

••2 adet flap kapaklı derin dondurucu

bölmesi

bölmesi
Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfı

FreshSense

Serie | 8

FreshSense

GSN 36VI30 N

NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Inox

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 255 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
••Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Serie | 2

GSN 36VW30 N

Serie | 8

NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 255 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 186 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 237
••Dondurucu bölmesi net hacim: 242 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 25 saat

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı yönü
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı yönü
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

(2 adet BigBox)

(2 adet BigBox)

••2 adet flap kapaklı derin dondurucu

••2 adet flap kapaklı derin dondurucu

bölmesi

bölmesi
Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfı

FreshSense

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

FreshSense
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NoFrost Çekmeceli ve Çekmeceli Derin Dondurucular
GSN 33VW31 N

Serie | 8

NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 246 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 225
••Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Serie | 2

GSN 29VW31 N

Serie | 8

NoFrost Çekmeceli
Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 221 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 161 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 211
••Dondurucu bölmesi net hacim: 195 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):

Serie | 2

20 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 19 saat

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

(1 adet BigBox)

(1 adet BigBox)

••2 adet flap kapaklı derin dondurucu

••1 adet flap kapaklı derin dondurucu

bölmesi
Enerji Sınıfı

bölmesi
Enerji Sınıfı

FreshSense

FreshSense

GSV 33VI31 N

Serie | 8

Çekmeceli Derin Dondurucu
Inox

Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 242 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
••Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
30 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Serie | 4
Serie | 2

GSV 33VW31 N

Serie | 8

Çekmeceli Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans

Serie | 4

••Toplam brüt hacim: 242 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
••Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):

Serie | 2

30 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Kolay temizlenebilir Inox
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet

(1 adet BigBox)
••2 adet flap kapaklı derin dondurucu
bölmesi

••2 adet flap kapaklı derin dondurucu

Enerji Sınıfı

(1 adet BigBox)
bölmesi
Enerji Sınıfı

FreshSense

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

FreshSense
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Çekmeceli ve Sandık Tipi Derin Dondurucular
GSV 29VW31 N

Serie | 8

Çekmeceli Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 242 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 176 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 204
••Dondurucu bölmesi net hacim: 220 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
30 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 22 saat

Serie | 4
Serie | 2

GSV 24VW31 N

Serie | 8

Çekmeceli Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans

Serie | 4

••Toplam brüt hacim: 192 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 146 x 60 x 69*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 183
••Dondurucu bölmesi net hacim: 173 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 22
••Elektrik kesintisinde saklama: 24 saat

Serie | 2

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik
••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet
(1 adet BigBox)
••2 adet flap kapaklı derin dondurucu
bölmesi
Enerji Sınıfı

••Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
••Süper dondurma fonksiyonu
••FreshSense
••Alarm fonksiyonu
••Değiştirilebilir kapı menteşesi
••Derin dondurucu çekmecesi: 5 adet
••1 adet flap kapaklı derin dondurucu

bölmesi

Enerji Sınıfı

FreshSense

FreshSense

GCZ 30AW20 N

Serie | 8

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

İster
soğutucu
ister
dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 272 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 116 x 73*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 256
••Dondurucu bölmesi net hacim: 268 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
16 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

GCZ 23AW20 N

Serie | 8

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

İster
soğutucu
ister
dondurucu

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 178 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 85 x 73*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 210
••Dondurucu bölmesi net hacim: 177 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
11 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 41 saat

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••Vario çalışma modu (Dondurucu/

••Vario çalışma modu (Dondurucu/

Soğutucu)

Soğutucu)

••1 adet sepet
••Kilit

••1 adet sepet
••Kilit

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
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Sandık Tipi Derin Dondurucular
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

GCM 34VW30 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 419 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 83 x 142 x 80*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 262
••Dondurucu bölmesi net hacim: 418 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
19 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 50 saat

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

GCM 24VW30 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 252 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 112 x 74*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 195
••Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):

12 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 75 saat

Konfor ve Güvenlik
••Kilit
••LED aydınlatma

Enerji Sınıfı

Enerji Sınıfı

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

GCM 28AW22 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 311 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 91,6 x 118 x
79,3*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 277
••Dondurucu bölmesi net hacim: 307 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
Konfor ve Güvenlik
••1 adet sepet
••Kilit

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

GCM 24AW22 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 252 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 101 x 79*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 248
••Dondurucu bölmesi net hacim: 250 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
18 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat
Konfor ve Güvenlik
••1 adet sepet
••Kilit
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Sandık Tipi Derin Dondurucular
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

GCM 34AW22 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 390 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 92 x 141 x 79*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 319
••Dondurucu bölmesi net hacim: 386 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
20 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

GCM 23VW20 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 191 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 96 x 64*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 216
••Dondurucu bölmesi net hacim: 187 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
15 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Konfor ve Güvenlik

Konfor ve Güvenlik

••2 adet sepet

••1 adet sepet

GCM 15VW30 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 152 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 88 x 59*
••Enerji verimlilik sınıfı: A++
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 155
••Dondurucu bölmesi net hacim: 151 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
7 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 45 saat

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

GCM 15VW20 N

Sandık Tipi Derin Dondurucu
Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans
••Toplam brüt hacim: 143 l
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84 x 78 x 64*
••Enerji verimlilik sınıfı: A+
••Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 192
••Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
••Dondurma kapasitesi (kg/24 saat):
14 kg
••Elektrik kesintisinde saklama: 40 saat
Konfor ve Güvenlik
••1 adet sepet

Enerji Sınıfı

*Verilen derinlik değerlerine, kapı kolu (~3 cm) ve mesafe koruyucu (~3 cm) dahildir.
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Bosch’tan dünyanın 1 numaralı*
bulaşık makineleri.

DÜNYANIN
1 NUMARALI
MARKASI
* Euromonitor 2018 satış hacmi sonuçlarına göre Bosch,
dünyanın 1 numaralı bulaşık makinesi markasıdır.
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3’lü hijyen teknolojisi ile
bulaşıklarda ultra hijyen.

Ekstra Durulama
Ekstra durulama fonksiyonu ile
bulaşıklar son durulama aşamasında
daha fazla su ile durulanır; böylece
deterjan ve kimyasallardan daha iyi
arındırılır. Sizin de bulaşıklar yeterince
durulandı mı diye endişe etmenize
gerek kalmaz; içiniz rahat olur.
Ekstra
Durulama

Ekstra Hijyen
Ekstra hijyen fonksiyonu,
hijyen konusunda hassas olanlar
ve çocuklu aileler için idealdir.
Ekstra hijyen fonksiyonunda yıkama
süresince bulaşıklar, daha uzun süre
yüksek sıcaklığa tabi tutulur. Böylece
bulaşıklarda üst düzey temizlik
sağlanmış olur.

Makine Bakım Programı
Machine Care, makine bakım
programı; bulaşık makinenizin iç
aksamında biriken yağ ve kireç
kalıntılarını temizler ve bulaşıklarınız
için maksimum hijyen sağlar. Ayrıca
cihazın performansını artırıp ömrünü
uzatır. Üstelik her 30 yıkamada bir
Machine Care ışığı yanar ve program
çalıştırılana kadar ışık sönmez. Böylece
sizin düşünmenize gerek kalmadan
makineniz size bakım zamanını
hatırlatmış olur.
Machine Care
Program
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10 yıl pas tutmadan
çalışmak, standart.
Bosch, özel yüzey kaplamaları ve bulaşık makinelerinin içinde kullanılan çelik ile
diğer malzemeler için ek teknolojiler geliştirerek tüm bulaşık makinelerinin iç gövde
paslanmazlık süresini 10 yıla çıkarmayı başardı. Artık tüm Bosch bulaşık makinelerinde,
içten dışa doğru gerçekleşen paslanmalara karşı 10 yıllık garanti, standart.

Garanti Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran Haller:
İç haznenin içten dışa doğru paslanmasının, tüketicinin kullanım kurallarına aykırı kullanımı, ortam koşulları nedeni ile meydana gelmesi halinde işbu garanti
sorumluluğu geçerli değildir. Aynı şekilde firmamızca yetkili kılınmayan kişilerce üründe herhangi bir onarım, bakım veya herhangi başka bir müdahalede
bulunulması durumunda da işbu garanti yükümlülüğü ortadan kalkar. Bulaşık makinelerinin iç haznesinin içten dışa doğru paslanmasına yönelik garanti,
aşağıdaki koşulların varlığı halinde geçerli sayılacaktır:
1. Garanti süresi bulaşık makinelerinin iç haznesinin yalnızca içten dışa doğru paslanmasına karşı olmak üzere ilk nihai tüketiciye teslim tarihinden itibaren
başlar ve 10 yıldır.
2. Taahhüt edilen işbu garanti yükümlülüğü ne ürüne ait kanuni garanti süresinin uzatılması ne de yeni bir garanti süresinin başlatılması anlamına gelir.
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Yeni Serie I 6, Serie I 4 bulaşık makinelerinin
üstün teknolojileri:

TFT Ekran ve Dokunmatik Kontrol
Yüksek çözünürlüklü büyük TFT ekran;
program ve opsiyon ayarlarını, dokunmatik
olarak rahatça gerçekleştirebilmeniz için
tasarlandı. Serie I 6 ve Serie I 8 bulaşık
makinelerinde bulunan kolay okunabilir, çok
satırlı TFT ekranla program seçimi ve takibini
kolay ve hızlıca yapılabilirsiniz. Dokunmatik
ve ışıklı tuşlar, şık bir görünümün yanı sıra
kolay kullanım imkânı da sunar.

Geniş LED Ekranlı Yeni Panel Tasarımı
Serie I 4 ve Serie I 6 bulaşık makinelerinin
geniş LED ekranlarında seçtiğiniz programın
süresi ve kalan zaman göstergesi yer
alır. Böylece program takibini kolayca
yapabilirsiniz. Ayrıca zarif tasarımlı LED ekran
ve pürüzsüz tasarımlı kapısı sayesinde bulaşık
makineniz mutfağınızı daha da güzelleştirecek.

VarioSpeed Plus
VarioSpeed Plus özelliği, makinenizi
tam kapasite doldurduğunuzda,
bulaşıklarınız çok kirliyse bile yıkama süresini
%66’ya varan oranda kısaltabilmenizi sağlar.

Hassas Bardak Koruma Sistemi
Hassas bardak koruma sistemi,
bardak ve cam eşyalarınızın
parlaklığını defalarca yıkamadan sonra bile
korur. Özel bir kapakçık, otomatik olarak su
sertliğini optimum düzeyde dengeleyerek
sabit bir seviyede tutar.

VarioFlex Sepetler
Genişletilmiş yükleme alanı ile
VarioFlex sepetler size daha fazla
kullanım alanı sunar. Büyük veya küçük
parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok
fazla miktarda veya az sayıda bulaşık
gibi her türlü bulaşık için makinenizin
raflarını ihtiyacınıza uygun şekilde
ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek
raf teknolojisi, bulaşıklarınızı makinenizin
sepetlerine çok pratik ve güvenli
biçimde yerleştirebilmenizi sağlar.

VarioDrawer Plus
Çatal Bıçaklar için
Esnek 3. Çekmece
VarioDrawer Plus, yani esnek 3. çekmece
size daha fazla alan sunar. Çatal bıçak
sepetinin yerini alan çıkarılabilir 3. çekmece;
çatal bıçaklar, kepçeler, çırpma telleri ve
hatta katlanabilir rafları sayesinde kahve
fincanları için bile kullanılabilir. Böylece altta
çatal bıçak sepetine ihtiyacınız kalmayacağı
için bulaşık makinenizde kullanabileceğiniz
alan %10 artar.

VarioSpeed Plus

Hassas Bardak
Koruma
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Serie I 6 Bulaşık Makineleri
SMS 67MI01 T
SuperSilence Plus
Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

38 dB
çok
sessiz

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 38 dB (çok sessiz)
••Su tüketimi: 9,5 l
••Enerji tüketimi: 1,05 kWh
••Kapasite: 14 kişilik

SMS 67MI02 T
SuperSilence
Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

6,5 litre
su
tüketimi

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar

••7 programlı: Yoğun 70°C, Auto

••7 programlı: Yoğun 70°C, Auto

Sepet Özellikleri
••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken
ayarlanabilen üst sepet
••VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
••Katlanabilir raf (üst/alt): 4/4 adet

••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C,
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
••5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım yük,
Ekstra hijyen, VarioSpeed Plus zaman
kısıtlama, Machine Care (Makine
bakımı)

45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C,
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
••5 ek opsiyon: IntensiveZone, Yarım
yük, Ekstra hijyen, Ekstra kurutma,
Machine Care (Makine bakımı)
Sepet Özellikleri
ayarlanabilen üst sepet

••VarioDrawer Plus (Esnek 3. çekmece)
••Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet

Diğer Özellikler

Enerji Sınıfı

Machine Care
Program

Hassas Bardak
Koruma

7

Program

5

Program
Opsiyonu

+

VarioSpeed Plus

Diğer Özellikler
••Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
••Dokunmatik tuşlar
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
••AquaStop Plus su taşma emniyeti
••Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

SMS 67NI01 T
SuperSilence Plus
Bulaşık Makinesi
Inox

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A++
••Ses seviyesi: 46 dB (çok sessiz)
••Su tüketimi: 10 l
••Enerji tüketimi: 0,92 kWh
••Kapasite: 13 kişilik

Serie | 2

Machine Care
Program

Hassas Bardak
Koruma

ExtraDry

Program

5

Program
Opsiyonu

+

Hassas Bardak
Koruma

VarioSpeed Plus

7

Program

6

Program
Opsiyonu

+

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A++
••Ses seviyesi: 46 dB (çok sessiz)
••Su tüketimi: 10 l
••Enerji tüketimi: 0,92 kWh
••Kapasite: 13 kişilik

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar

••7 programlı: Yoğun 70°C, Auto

••7 programlı: Yoğun 70°C, Auto

45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C,
Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
••6 ek opsiyon: IntensiveZone,
VarioSpeed Plus zaman kısıtlama,
Ekstra kuru, Ekstra hijyen, Ekstra
durulama, Machine Care (Makine
bakımı)

Sepet Özellikleri

Sepet Özellikleri

••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

••Gümüş renkli XXL sepetler
••Üst sepette 2 adet fincan rafı
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

••Gümüş renkli XXL sepetler
••Üst sepette 2 adet fincan rafı
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

Enerji Sınıfı

••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

SMS 67NW01 T
SuperSilence Plus
Bulaşık Makinesi
Beyaz

Serie | 8

ayarlanabilen üst sepet

Machine Care
Program

••Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
••TFT ön ekran ve dokunmatik tuşlar
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
••AquaStop Plus su taşma emniyeti
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat

7

45°C-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C,
1Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
••6 ek opsiyon: IntensiveZone,
VarioSpeed Plus zaman kısıtlama,
Ekstra kuru, Ekstra hijyen, Ekstra
durulama, Machine Care (Makine
bakımı)

Ekstra
Durulama

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A++
••Ses seviyesi: 44 dB
••Su tüketimi: 6,5 l
••Enerji tüketimi: 0,92 kWh
••Kapasite: 13 kişilik

••Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
••AquaStop Plus su taşma emniyeti
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat

••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

ayarlanabilen üst sepet

Machine Care
Program

Ekstra
Durulama

Diğer Özellikler

Enerji Sınıfı

Hassas Bardak
Koruma

VarioSpeed Plus

7

Program

6

Program
Opsiyonu

+

••Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
••AquaStop Plus su taşma emniyeti
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat

••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60
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Serie I 4 Bulaşık Makineleri
SMS 46NB00 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Siyah Cam Görünümlü

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A++
••Ses seviyesi: 44 dB
••Su tüketimi: 9,5 l
••Enerji tüketimi: 0,93 kWh
••Kapasite: 14 kişilik

Serie | 2

SMS 46MW00 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Beyaz Cam Görünümlü

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A++
••Ses seviyesi: 44 dB
••Su tüketimi: 9,5 l
••Enerji tüketimi: 0,92 kWh
••Kapasite: 13 kişilik

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar

••6 programlı: Yoğun 70°C, Auto

••6 programlı: Yoğun 70°C, Auto

45°C-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat)
65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
••4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman
kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra
kurutma, Machine Care (Makine
bakımı)
••Otomatik yarım yük

45°C-65°C, Eko 50°C, Power 55’ 65°C,
Hızlı 45°C, Ön yıkama
••4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman
kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra
durulama, Machine Care (Makine
bakımı)
Sepet Özellikleri
••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

Sepet Özellikleri
••VarioFlex sepetler
••VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
••Katlanabilir raf (üst/alt): 4/2 adet
Enerji Sınıfı

Diğer Özellikler

ExtraDry

6

Program

4

Program
Opsiyonu

+

ayarlanabilen üst sepet

••Gümüş renkli XXL sepetler
••Üst sepette 2 adet fincan rafı
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Machine Care
Program

••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Ekstra
Durulama

Enerji Sınıfı

Hassas Bardak
Koruma

DosageAssist

SMS 46MB00 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Siyah Cam Görünümlü

Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A++
••Ses seviyesi: 44 dB
••Su tüketimi: 9,5 l
••Enerji tüketimi: 0,92 kWh
••Kapasite: 13 kişilik

Serie | 2

VarioSpeed Plus

Program

4

Program
Opsiyonu

••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A++
••Ses seviyesi: 48 dB
••Su tüketimi: 9,5 l
••Enerji tüketimi: 0,90 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar

••6 programlı: Yoğun 70°C, Auto

45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat)
65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
••4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman
kısıtlama, Ekstra hijyen, Ekstra
durulama, Machine Care (Makine
bakımı)
••Otomatik yarım yük

45°C-65°C, Eko 50°C, Power 55’ 65°C,
Hızlı 45°C, Ön yıkama
••4 ek opsiyon: VarioSpeed Plus zaman
kısıtlama, IntensiveZone, Ekstra
durulama, Machine Care (Makine
bakımı)
Sepet Özellikleri
••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

Sepet Özellikleri
••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

ayarlanabilen üst sepet
••Gümüş renkli XXL sepetler
••Üst sepette 2 adet fincan rafı
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet
Machine Care
Program

Enerji Sınıfı

Hassas Bardak
Koruma

DosageAssist

6

+
4

VarioSpeed Plus

Program
Program
Opsiyonu

Diğer Özellikler
••Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
••AquaStop Plus su taşma emniyeti
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat
••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne
••EcoSilence BLDC motor teknolojisi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

ve iç hazne

••EcoSilence BLDC motor teknolojisi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

SMS 46JI01 T / SMS 46JW01 T
Silence Plus
Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 8

••6 programlı: Yoğun 70°C, Auto

Ekstra
Durulama

Diğer Özellikler
••Geliştirilmiş bardak koruma sistemi
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Deterjan otomatiği (Auto 3in1)
••AquaStop Plus su taşma emniyeti
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat

6

+

Serie | 8

Machine Care
Program

ayarlanabilen üst sepet

••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet
Machine Care
Program

Ekstra
Durulama

Enerji Sınıfı

Hassas Bardak
Koruma

1 saat
Programı

DosageAssist

6

Program

4

Program
Opsiyonu

+

Diğer Özellikler
••Geniş LED ekran
••Hassas bardak koruma sistemi
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat

••Elektronik çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60
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Serie I 4 Bulaşık Makineleri
SMS 46JI00 T
SilencePlus
Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 48 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

SMS 45JI00 T
Silence
Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 50 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar

••6 programlı: Yoğun 70°C, Auto

••5 programlı: Yoğun 70°C, Auto

45°C-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, 1h
(1 saat) 65°C, Ön yıkama
••4 ek opsiyon: VarioSpeed,
IntensiveZone, Ekstra hijyen, Machine
Care (Makine bakımı)

45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat)
65°C, Hızlı 45°C
••4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen
ekstra, Ekstra durulama, Machine
Care (Makine bakımı)
••Otomatik yarım yük

Sepet Özellikleri

Sepet Özellikleri

••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

ayarlanabilen üst sepet

ayarlanabillen üst sepet

••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler
Machine Care
Program

1 saat
Fingerprint free

6

Program

4

Program
Opsiyonu

+

Programı

1-24 saat

••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

SMS 46JW00 T
SilencePlus
Bulaşık Makinesi
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 48 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

Diğer Özellikler

••Geniş LED ekran
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

Machine Care
Program

Ekstra
Durulama

1 saat
Hassas Bardak
Koruma

Programı

5

Program

4

Program
Opsiyonu

+

DosageAssist

1-24 saat

••Elektronik çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

SMS 45NW00 T
Silence
Bulaşık Makinesi
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 50 dB
••Su tüketimi: 9,5 l
••Enerji tüketimi: 1,03 kWh
••Kapasite: 13 kişilik

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar

••6 programlı: Yoğun 70°C, Auto

••5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,

Sepet Özellikleri
••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken
ayarlanabilen üst sepet
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

45°C-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C,
1h (1 saat) 65°C, Ön yıkama
••4 ek opsiyon: VarioSpeed,
IntensiveZone, Ekstra hijyen,
Machine Care (Makine bakımı)

Machine Care
Program

1 saat
Programı

6

Program

4

Program
Opsiyonu

+

••Geniş LED ekran
••Hassas bardak koruma sistemi
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak
40°C
••3 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen,
Machine Care (Makine bakımı)
Sepet Özellikleri
ayarlanabilen üst sepet

••VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

Diğer Özellikler

Diğer Özellikler

••Geniş LED ekran
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

••Geniş LED ekran
••Yük sensörü
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat
••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Machine Care
Program

1 saat
Programı

ve iç hazne

5

Program

3

Program
Opsiyonu

+

1-24 saat

••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60
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Serie I 4 ve Serie I 2 Bulaşık Makineleri
SMS 45JW00 T
Silence
Bulaşık Makinesi
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 50 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

SMS 44DI00 T
Silence
Bulaşık Makinesi
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 52 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar

••4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,

••5 programlı: Yoğun 70°C, Auto

Hızlı 45°C, Hızlı 65°C

45°C-65°C, Eco 50°C, 1h (1 saat)
65°C, Hızlı 45°C
••4 ek opsiyon: VarioSpeed, Hijyen
ekstra, Ekstra durulama, Machine
Care (Makine bakımı)
••Otomatik yarım yük

••2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri
••Vario sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken

ayarlanabilen üst sepet

Sepet Özellikleri
••VarioFlex sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken
ayarlanabilen üst sepet
••Katlanabilir raf (üst/alt): 2/4 adet

••Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler
••Geniş LED ekran
••Yük sensörü
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

1-24 saat

Diğer Özellikler
Machine Care
Program

Ekstra
Durulama

1 saat
Hassas Bardak
Koruma

Programı

5

Program

4

Program
Opsiyonu

+

DosageAssist

1-24 saat

••Elektronik çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

SMS 44DW00 T
Silence
Bulaşık Makinesi
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 52 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

Rackmatic

4

Program

2

Program
Opsiyonu

+

••Geniş LED ekran
••Hassas bardak koruma sistemi
••AquaSensor kirlilik algılama sensörü
••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••Başlama zamanını erteleme özelliği:

Rackmatic

••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60
Fingerprint free

4

Program

2

Program
Opsiyonu

+

SMS 23DA00 T
Bulaşık Makinesi
Gümüş

Serie | 8
Serie | 6

Performans ve Tüketim Değerleri

Serie | 4

••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 52 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar
••4 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,
Hızlı 45°C, Hızlı 65°C
••2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

••3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,

Sepet Özellikleri
••Vario sepetler
••3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken
ayarlanabilen üst sepet
••Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

••Vario sepetler
••Tek katlı, yüksekliği doluyken

Diğer Özellikler
••Geniş LED ekran
••Yük sensörü
••Başlama zamanını erteleme özelliği:
1-24 saat
••Çocuk emniyet kilidi
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
ve iç hazne
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

••Program süresini ve kalan zamanı

1h (1 saat) 65°C

••1 ek opsiyon: Yarım yük

Sepet Özellikleri
ayarlanabilen üst sepet

••Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler
gösteren LED ekran

••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
1 saat
Programı

DosageAssist

3

Program

1

Program
Opsiyonu

+

Vario Sepet

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60
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Serie I 2 Bulaşık Makineleri
SMS 23DW00 T
Bulaşık Makinesi
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 52 dB
••Su tüketimi: 12 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

Serie | 4
Serie | 2

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Program ve Ek Opsiyonlar

Program ve Ek Opsiyonlar
••3 programlı: Yoğun 70°C, Power 55’

••1 ek opsiyon: Yarım yük

••1 ek opsiyon: Yarım yük seçeneği

65°C, Eko 50°C

Sepet Özellikleri

Sepet Özellikleri

••Vario sepetler
••Tek katlı, yüksekliği doluyken

••Vario sepetler
••Tek katlı, yüksekliği doluyken

••Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

••Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

ayarlanabilen üst sepet

ayarlanabilen üst sepet

Diğer Özellikler

Diğer Özellikler

••Program süresini ve kalan zamanı

••Yük sensörü
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

gösteren LED ekran

••Yük sensörü
••DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
••10 yıl garantili paslanmaz çelik taban
1 saat
Vario Sepet

ve iç hazne

••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

Program

1

Program
Opsiyonu

+

3

Program

1

Program
Opsiyonu

+

DosageAssist

3

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 52 dB
••Su tüketimi: 14 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

••3 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C,

1h (1 saat) 65°C

Programı

SMS 23BW00 T
Bulaşık Makinesi
Beyaz

SMS 22BW00 T
Bulaşık Makinesi
Beyaz

SMZ 5300
Bulaşık Makinesi Aksesuarı
Gri

Performans ve Tüketim Değerleri
••Enerji sınıfı: A+
••Ses seviyesi: 54 dB
••Su tüketimi: 14 l
••Enerji tüketimi: 1,02 kWh
••Kapasite: 12 kişilik

••Kadeh tutucu

Program ve Ek Opsiyonlar
••2 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C

Sepet Özellikleri
••Standart sepet sistemi

Diğer Özellikler
••Yük sensörü
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 60

SMZ 5100
Bulaşık Makinesi Aksesuarı
Gri
••Opsiyonel çatal, kaşık, bıçak sepeti

2

Program

46 I Çamaşır Makineleri

Bosch çamaşır makineleri
ile mükemmel yıkama
sonuçlarına ulaşın.

*EcoSilence Drive™ motora sahip cihazlar şunlardır: WAJ 20170 TR, WAJ 20180 TR, WAT 24780 TR, WAK 20202 TR, WAT 24461 TR, WDU 28560 TR, WAX 28M80 TR,
WAX 28M8X TR, WAW 2856X TR, WAT 24480 TR, WAW 28560 TR, WAW 286HX TR, WAT 2849X TR, WAK 20260 TR, WAT 28480 TR, WAT 20480 TR, WAY 288H0 TR,
WAT 2448S TR, WAT 24S80 TR, WAT 246H0 TR, WVG 30440 TR, WAT 24581 TR.

Bosch
EcoSilence Drive™
motorlu çamaşır
makineleri*
tam 10 yıl motor
garantili.

48 I Çamaşır Makineleri

i-DOS akıllı deterjan dozajlama
sistemi ile her şey otomatik.
Sizin yerinize her şeyi düşünen i-DOS akıllı deterjan dozajlama sistemi sayesinde deterjan
haznelerini baştan bir kere doldurun, sonra 20 yıkamaya kadar otomatik yıkama yapın.

i-DOS

kg

i-DOS çamaşırın
ağırlığını ölçer.

i-DOS kumaşların
türünü algılar.

i-DOS kirlilik
miktarını belirler.

i-DOS suyun sertlik
derecesini ölçer.

Çamaşır makinesine entegre
sensörler, tambura yerleştirilen
çamaşırın ağırlığını ölçer ve
deterjan miktarını milimetrik
olarak hesaplar.

i-DOS, tambura yerleştirdiğiniz
çamaşırların kumaş türlerini algılar
ve doğru programı otomatik olarak
ayarlayıp tam gerektiği miktarda
deterjan kullanır.

i-DOS, çamaşırlarınızdaki kirlilik
miktarını otomatik olarak algılayıp
kullanılması gereken deterjan ve
su miktarını buna göre belirler.

i-DOS, evinizde kullanılan şebeke
suyunun sertliğini bir kez ölçerek en
uygun deterjan miktarını buna göre
tespit eder.

Mükemmel
sonuçlar
sağlar.

Mükemmel yıkama
sonuçlarına ulaşmanın
en kolay yolu: i-DOS.
Tam dozunda deterjan kullanımı.
Deterjan dozunu elle ayarlarken doğru
miktarı bulmak kolay değildir. Gereğinden az
deterjan kullanıldığında çamaşırlar kirlerinden
arınmamış olur. Gereğinden fazla deterjan
kullanıldığında ise çamaşırların üzerinde fazladan
deterjan artıkları kalır. Bu durum çamaşırlarda
lekeler oluşturur. Üstelik sadece alerjik bünyeli
bireyler için değil, herkes için sorun yaratabilir.
Ancak akıllı deterjan dozajlama sistemi; bu tip
sorunları ortadan kaldırır, tam dozunda deterjan
kullanılmasını sağlar ve mükemmel yıkama
sonuçlarına ulaştırır.

2

1

3

1 i-DOS 1. deterjan haznesi:
Bu hazne 1,3 litreye kadar sıvı
deterjan alır.

2 i-DOS 2. deterjan haznesi:
Bu hazne 0,5 litreye kadar
yumuşatıcı ya da renkli/siyah
sıvı deterjan için kullanılır.

3 i-DOS 3. deterjan haznesi:
Bu hazne renkli/siyah sıvı ya
da toz deterjan için kullanılır.
Ayrıca ön yıkama işlemi için
de bu gözü kullanabilirsiniz.
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ActiveOxygen® ile çamaşırlarınızda
maksimum hijyen.
İster ActiveOxygen® opsiyonu ile çamaşırlarınızı yıkarken hijyen sağlayın isterseniz de
ActiveOxygen® Refresh programıyla çamaşırlarınızı yıkamadan tazeleyin.
ActiveOxygen® opsiyonu
Düşük sıcaklık ile yıkama yapan programlarda ActiveOxygen®
teknolojisini sadece tek bir tuşa basarak devreye sokabilirsiniz.
Böylece seçtiğiniz yıkama programının durulama ile sıkma aşamaları
arasına 30 dakikalık hassas bir yıkama döngüsü eklenir. Bu ek
döngü esnasında çamaşır makinesinin içine entegre edilmiş ozon
jeneratöründen sağlanan soğuk buhar, devreye girerek çamaşırlarınızı
yıpratmadan dezenfekte eder.

ActiveOxygen® Refresh programı
Bazı çamaşırlar az kullanılır, kirli değildir ama temizlenmesine
ihtiyaç duyulur. Çünkü bir kere kullanılmış bluz veya çarşafların,
birkaç saat üzerimizde kalmış kıyafetlerin tekrar kullanılabilir
olması için yıkanmasına gerek olmayabilir. İşte bunlar gibi
havalandırılarak temizlenebilecek çamaşırlar için ActiveOxygen®
Refresh programı uygundur. ActiveOxygen® teknolojili çamaşır
makinenizin Refresh programını seçtiğinizde çamaşırlarınız 45
dakikada su kullanılmadan havalandırılır ve yeniden mis gibi kokar.
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Lekelerden kurtulmanın
en otomatik yolu Bosch’ta.
Bosch çamaşır makinelerinin otomatik leke çıkarma seçeneği, herhangi bir ön işlem
yapmanıza gerek kalmadan tam 16 farklı lekenin yok edilmesini sağlar. Üstelik sadece
diyalog ekran üzerinden ilgili leke türünü seçmeniz yeterli.

Kan lekesi

Çorap lekesi

Yumurta lekesi

Domates lekesi

Çilek lekesi

Çikolata lekesi

Bebek maması
lekesi

Toprak lekesi

Çim lekesi

Portakal lekesi

Kahve lekesi

Çay lekesi

Yağ lekesi

Ruj lekesi

Reçel lekesi

Şarap lekesi
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Reload: Çamaşır
ekleme opsiyonu.
Reload özelliği sayesinde artık unutmak yok,
eklemek veya çıkarmak var.
Reload özelliğinin sağladığı esneklik sayesinde mevcut yıkama
programını durdurup koymayı unuttuğunuz çorap, gömlek,
nevresim gibi büyük veya küçük parça çamaşırları ilave ederek
yıkamaya devam edebilirsiniz.

Reload
Çamaşır makinenizi başlattıktan sonra bir
şeyi unuttuğunuzu fark etseniz de sorun
yok, Başlat-Beklet düğmesine basıp yıkama
programını durdurabilirsiniz.
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Serie I 6, Serie I 8 ve HomeProfessional
i-DOS’un üstün teknolojileri:
TFT ekran
TFT ekran ile seçim yapmak çok kolay ve
hızlı. Yüksek çözünürlüklü büyük ekran,
daha kolay okunabilir yazı karakterleri ile
tüm program bilgilerini bir bakışta görünür
kılar. Bireysel program ayarları, kolayca
seçilebilecek şekilde tuşları çevreler.
Böylece program ve opsiyon ayarları, çok
daha hızlı ve kolayca yapılabilir.

Jog Dial seçim düğmesi
Ergonomik ve estetik program seçim
düğmesi Jog Dial ile program seçimi yapmak
hızlı ve kolay. Düğmenin çevresinde ve
programların tamamında bulunan LED ışık
ile hangi programın seçildiği çok net olarak
görünür. Açma-kapama fonksiyonu da aynı
düğme ile sağlanır.

ActiveWater™ Plus otomatik
su tasarruf sistemi
Sensör kontrollü yük algılama
sistemi, her kullanımda sadece
gerektiği kadar su tüketiminin
gerçekleşmesini sağlar.

Otomatik programlar
Kumaş çeşidine, yük miktarına ve kirlilik
derecesine en uygun yıkama programını
otomatik olarak ayarlamak için yalnızca
“Otomatik” ya da “Otomatik hassas”
programlarından birini seçip Başlat
düğmesine basmanız yeterlidir.

VarioPerfect
VarioPerfect teknolojisiyle
SpeedPerfect seçeneğinde
zamandan %65’e kadar, EcoPerfect
seçeneğinde de her kg çamaşır
başına enerjiden %50’ye kadar
tasarruf elde edersiniz.

VarioDrum
Hassas ve etkili yıkama
VarioDrum tambur yapısı,
çamaşırlarınızdaki inatçı kir ve lekeleri
yok ederken aynı zamanda onlara hassas
davranır. Üstelik mükemmel yıkama
sonuçlarına daha hızlı ulaştırır.

EcoSilence DriveTM motorlu
Bosch çamaşır makineleri uzun
ömürlüdür ve mükemmel sessizlik
sağlar.

Süper-Kısa 15'
Elektrik, su ve hatta zaman
tasarrufu sağlar. Az kirli 2 kg
çamaşır için uygun olan bu
program, 15 dakikalık rekor bir
sürede mükemmel temizlik sunar.

Titreşim önleyici yan duvarlar
Yan duvarın göz alıcı helezonik
tasarımı, daha fazla sağlamlık
sağlıyor ve titreşimleri azaltıyor.

Otomatik leke çıkarma
seçeneği ile en zorlu
16 lekeden kurtulabilirsiniz.
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Tam Kurutmalı, Serie I 8 Çamaşır Makineleri
Serie | 8

WDU 28560 TR
Tam Kurutmalı
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

••10 kg yıkama/6 kg kurutma
••1400 devir		

Serie | 2

Serie | 8

WVG 30440 TR
Tam Kurutmalı
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6
Serie | 4

••8 kg yıkama/5 kg kurutma
••1500 devir

Serie | 2

Özel Programlar

Özel Programlar

••Buharlı havalandırma, Süper-

••Kurutma, Hassas kurutma, Kazan

Kısa 15’, Wash&Dry 60’, Kurutma
zamanım, Gömlek/Bluz, Spor giysileri,
AllergyPlus, Tambur temizleme,
Pamuklu, Sentetikler, Mix, Narin/İpek,
Yünlüler elde, Kuş tüyü, Durulama/
Sıkma/Boşaltma			

6
kg

temizleme, Hassas/İpek, Yünlüler,
Süper-Kısa 15’, Wash&Dry 60’, Sıkma/
Boşaltma, Pamuklular, Ön yıkama,
Sentetikler, Mix, AllergyPlus&Baby,
Hijyen sıcak hava, Yorgan
Opsiyonlar

Opsiyonlar
••Isı ayarı		
••Sıkma devir seçimi		
••Gecikmeli başlatma		
••EcoPerfect		
••SpeedPerfect		
••Hassas durulama		

••Isı ayarı
••Sıkma devir seçimi
••Gecikmeli başlatma
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••Hassas durulama

Diğer Özellikler
••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 59

Diğer Özellikler

B
VarioDrum

VarioDrum

WDU 28560 TR kodlu tam kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi
10 kg, kurutma kapasitesi 6 kg’dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 6 kg
çamaşır için geçerlidir.

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WVG 30440 TR kodlu tam kurutmalı çamaşır makinesinin yıkama kapasitesi
8 kg, kurutma kapasitesi 5 kg’dir. Kesintisiz yıkama ve kurutma işlemi 5 kg
çamaşır için geçerlidir.

WAW 2856X TR
Çamaşır Makinesi
Inox

Serie | 8

••9 kg
••1400 devir

Serie | 4

Özel Programlar

Serie | 2

WAW 28560 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6

••9 kg
••1400 devir

Özel Programlar
••Gömlek/Bluz, Sport/Fitness, Süper-

••AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness,

Kısa 15’, Mix, AllergyPlus&Baby,
Yünlüler, Hassas/İpek

Yorgan, Gömlek/Bluz, Süper-Kısa 15’,
Hassas/İpek, Kazan temizleme
Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Isı ayarı
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••Hassas durulama
••Ön yıkama
••Elde yıkama
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

••VarioPerfect: Mükemmel yıkama

performansı sağlayan, optimum süre
ve enerji kullanan programlar
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
Diğer Özellikler
••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu

Diğer Özellikler
••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu
••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Otomatik yük algılama fonksiyonu
••3 boyutlu AquaSpar su ve enerji
3D-AquaSpar

VarioDrum

tasarruf sistemi
••Leke çıkarma (16 farklı leke için)
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Jog Dial
••Büyük dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

tasarruf sistemi
••Enerji ve su tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 60 x 59

VarioDrum

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Leke çıkarma (16 farklı leke için)
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Su akış sensörü
••Çok katlı su koruması
••Köpük tarama sistemi
••Dengesiz yük kontrolü
••Çocuk kilidi
••Akustik sinyal
••Özel tasarımlı, çelik görünümlü

mıknatıslı kapak
••Kendi kendini temizleyen deterjan

çekmecesi
••Sıvı deterjan için ayraç
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

tasarruf sistemi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,5 x 60 x 59
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Serie I 6 Çamaşır Makineleri
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WAT 2849X TR
Çamaşır Makinesi
Inox

Serie | 8

••9 kg
••1400 devir

Serie | 4

Özel Programlar

Serie | 2

WAT 24780 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6

••9 kg
••1200 devir

Özel Programlar
••Refresh/ActiveOxygen®,

••AllergyPlus&Baby, Gömlek özel, Kot/

AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz,
Yorgan, Spor giysileri, Süper-Kısa
15’/30’, Pamuklu, Pamuklu Eko,
Sentetikler, Mix, Hassas/İpek, Yünlüler
elde, Durulama/Sıkma/Boşaltma,
Kazan temizleme

koyu renkliler, Sport/Fitness, Yorgan,
Hassas/İpek, Tambur temizleme,
Sıkma, Durulama, Perde, Mix, SüperKısa 15’/30’, Yünlüler, Sentetikler,
Pamuklu
Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Isı ayarı
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••Hassas durulama
••Ön yıkama
••Çocuk kilidi

••VarioPerfect: Mükemmel yıkama

performansı sağlayan, optimum süre
ve enerji kullanan programlar
••ActiveOxygen®: Düşük sıcaklıkta
hijyenik yıkama
••Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
••EcoPerfect, SpeedPerfect
••Hassas durulama, Ön yıkama
••Elde yıkama
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler
••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu
VarioDrum

Diğer Özellikler

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Büyük dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu
ActiveOxygen

tasarruf sistemi
••Enerji tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

VarioDrum

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Enerji ve su tüketim göstergesi
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

tasarruf sistemi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WAT 2448S TR
Çamaşır Makinesi
Gümüş

Serie | 8

••9 kg
••1200 devir

Serie | 4

Özel Programlar

Serie | 2

WAT 24S80 TR
i-DOS Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6

••9 kg
••1200 devir

Özel Programlar

••Pamuklu ve Pamuklu Eko,

••Otomatik 40’, AllergyPlus&Baby, Perde,

AllergyPlus&Baby, Sport/Fitness,
Yorgan, Gömlek/Bluz, Kot/Koyu
renkliler, Süper-Kısa 15’/30’, Perde,
Hassas/İpek, Kazan temizleme

Yorgan, Süper-Kısa 15’/30’, Hassas/
İpek, Tambur temizleme, Pamuklu,
Pamuklu Eko, Sentetikler, Yünlüler
elde, Mix, Sentetikler özel, Durulama

Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Isı ayarı
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••Hassas durulama
••Ön yıkama
••Elde yıkama

••VarioPerfect: Mükemmel yıkama

performansı sağlayan, optimum süre
ve enerji kullanan programlar
••Isı ayarı, Sıkma devri, Kalan süre
••EcoPerfect, SpeedPerfect
••Hassas durulama, Ön yıkama
••Elde yıkama
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

Diğer Özellikler

••A+++ enerji sınıfından %30 daha

••i-DOS akıllı dozaj sistemi: Sıvı deterjan

tasarruflu
••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••3 boyutlu AquaSpar su ve enerji
3D-AquaSpar

VarioDrum

tasarruf sistemi
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Büyük dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

tasarruf sistemi
••Enerji tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

VarioDrum

ve yumuşatıcıyı otomatik olarak
dozajlar
••A+++ enerji sınıfından %30 daha
tasarruflu
••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Enerji ve su tüketim göstergesi
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su
tasarruf sistemi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59
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Serie I 6 Çamaşır Makineleri
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WAT 24581 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 8

••9 kg
••1200 devir

Serie | 4

Özel Programlar

Serie | 2

WAT 28480 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6

••9 kg
••1400 devir

Özel Programlar

••Spor giysileri, AllergyPlus&Baby, Perde,

••AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/

Yorgan, Süper-Kısa 15’/30’, Tambur
temizleme, Durulama/Sıkma/Boşaltma,
Pamuklu, Pamuklu Eko, Sentetikler,
Hassas/İpek, Yünlüler elde, Mix, Kot/
Koyu renkliler
Opsiyonlar
••Ön yıkama
••Kolay ütüleme
••Çocuk kilidi
••Sıkma devri
••Sıcaklık ayarı
••Kalan süre
••SpeedPerfect
••EcoPerfect
••Ekstra durulama
••Başlama zamanını erteleme
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Koyu renkliler, Sport/Fitness, Yorgan,
Hassas/İpek, Kazan temizleme,
Pamuklular, Sentetikler, Yünlüler,
Süper-Kısa 15’/30’, Mix, Perde,
Durulama, Sıkma/Boşaltma
Opsiyonlar
••Isı ayarı
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••Hassas durulama
••Ön yıkama
••Elde yıkama
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler
••A+++ enerji sınıfından %30 daha

Diğer Özellikler

tasarruflu

••A+++ enerji sınıfından %30 daha

3D-AquaSpar

tasarruflu
••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••DirectSelect (Dokunmatik LED ekran)
••Leke çıkarma (4 farklı leke için)
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Hatırlat özelliği ile tambur temizleme
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su
tasarruf sistemi
••Enerji tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

VarioDrum

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

VarioDrum

tasarruf sistemi

WAT 24480 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 8

••9 kg
••1200 devir

Serie | 4

Özel Programlar

Serie | 2

WAT 20480 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6

••9 kg
••1000 devir

Özel Programlar
••AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/

Koyu renkliler, Sport/Fitness, Yorgan,
Hassas/İpek, Kazan temizleme,
Pamuklular, Sentetikler, Yünlüler,
Süper-Kısa 15’/30’, Mix, Perde,
Durulama, Sıkma/Boşaltma

Koyu renkliler, Spor giysileri, Yorgan,
Hassas/İpek, Tambur temizleme,
Pamuklu, Sentetikler, Yünlüler, SüperKısa 15’/30’, Mix, Perde, Durulama,
Sıkma/Boşaltma

Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Isı ayarı
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••Hassas durulama
••Ön yıkama
••Elde yıkama
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

••Isı ayarı
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••Hassas durulama
••Ön yıkama
••Elde yıkama
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

Diğer Özellikler

••A+++ enerji sınıfından %30 daha

••A+++ enerji sınıfından %30 daha

tasarruflu

VarioDrum

tasarruf sistemi
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Büyük dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su
••Enerji tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

••AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/

3D-AquaSpar

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••3 boyutlu AquaSpar su ve enerji

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••3 boyutlu AquaSpar su ve enerji

tasarruf sistemi
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Büyük dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

tasarruf sistemi
••Enerji tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

tasarruflu
3D-AquaSpar

VarioDrum

••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••3 boyutlu AquaSpar su ve enerji

tasarruf sistemi
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Büyük dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su

tasarruf sistemi
••Enerji tüketim göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59
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Serie I 4 ve Serie I 2 Çamaşır Makineleri
WAK 20260 TR
Çamaşır Makinesi

Serie | 8
Serie | 6

••8 kg
••1000 devir

Serie | 4

Özel Programlar
••AllergyPlus&Baby, Gömlek/Bluz, Kot/
Koyu renkliler, Spor giysileri, Yorgan,
Hassas/İpek, Tambur temizleme,
Durulama/Sıkma/Boşaltma, Perde,
Mix, Süper-Kısa 15’/30’, Yünlüler,
Sentetikler, Pamuklu Eko, Pamuklu

Serie | 2

Serie | 8

WAK 20202 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6

••7 kg
••1000 devir

Serie | 4
Serie | 2

Özel Programlar
••Koyu renkliler/Kot, Gömlek/Bluz,

AllergyPlus&Baby, Outdoor, Sport/
Fitness, Süper-Kısa 15’/30’, Sıkma/
Boşaltma, Pamuklular, Sentetikler, Mix,
Hassas/İpek, Yünlüler, Durulama

Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Sıcaklık ayarı
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••İlave durulama
••Ön yıkama
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
••Çocuk kilidi

••Isı ayarı
••Sıkma devri
••EcoPerfect
••SpeedPerfect
••24 saate kadar bitiş zamanını erteleme

Diğer Özellikler
••Enerji sınıfı: A+++
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Kendi kendini temizleyen deterjan

Diğer Özellikler
••A+++ enerji sınıfından %20 daha

tasarruflu
••10 yıl garantili EcoSilence Drive motor
••3 boyutlu AquaSpar su ve enerji
tasarruf sistemi
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Dokunmatik dijital ekran
••ActiveWater™ Plus: Otomatik su
tasarruf sistemi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

3D-AquaSpar

VarioDrum

WAJ 20180 TR
Çamaşır Makinesi

Serie | 8
Serie | 6

••8 kg
••1000 devir

Serie | 4

Özel Programlar

Serie | 2

••Yorgan, Süper-Kısa 30’, Narin/İpek,

çekmecesi
••ActiveWaterTM akıllı su yönetimi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59
VarioDrum

Serie | 8

WAJ 20170 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz

Serie | 6

••7 kg
••1000 devir

Serie | 4
Serie | 2

Özel Programlar

Yünlüler elde, Tambur temizleme,
Perde, Sıkma/Boşaltma, Pamuklular,
Mix, Durulama		

••Yorgan, Süper-Kısa 30’, Narin/İpek,

Yünlüler elde, Tambur temizleme,
Perde, Sıkma/Boşaltma, Pamuklular,
Mix, Durulama		

Opsiyonlar
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
••Ön yıkama
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect			

Opsiyonlar
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
••Ön yıkama
••Sıkma devri
••Kalan süre
••EcoPerfect			

Diğer Özellikler
••A+++ enerji sınıfından %20 daha

Diğer Özellikler

tasarruflu			
••LED’li program akış göstergesi
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59
		

••A+++ enerji sınıfından %20 daha

tasarruflu			
••LED’li program akış göstergesi
••VarioDrum: Hassas ve etkili yıkama
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,8 x 59,8 x 59

		
30

Short

VarioDrum

30

Short

VarioDrum
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Serie I 2 Çamaşır Makineleri
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WAB 12061 TR
Çamaşır Makinesi
Beyaz
••5,5 kg
••600 devir

Özel Programlar
••Pamuklular, Sentetikler, Hassas,

Yünlüler, Mix, Boşaltma, Sıkma,
Yünlüler
Opsiyonlar
••Kolay ütüleme
••Ön yıkama

Diğer Özellikler
••Enerji sınıfı: A+
••3 boyutlu AquaSpar su ve enerji

tasarruf sistemi
••Çok katılı su koruması
••LED’li program akış göstergesi
••Boyutlar (YxGxD) cm:

84,8 x 59,8 x 59

58 I Kurutma Makineleri

Anında giyilmeye
hazır kıyafetlerin sırrı,
Bosch kurutma makineleri.

60 I Kurutma Makineleri

Bosch kurutma makineleri, kaynakları
kurutmadan “kurutma” yapar.
		
Daha fazla bakım, daha az kırışıklık
Ütü yapmak, en fazla zaman harcatan ev işi olsa da Bosch, akıllı
buhar özellikli ActiveSteam Serie I 8 kurutma makinesi ile bu derdinizi
otomatik olarak çözer. Yapmanız gereken tek şey, sentetik veya pamuklu
çamaşırlarınıza uygun kırışık azaltma programlarından birini seçmek.
ActiveSteam özellikli Serie I 8 kurutma makinesi, sensör teknolojisiyle
çamaşırların nemini ölçüp gereken miktarda buharla çamaşırları tazeler
ve kurutur. Böylece ütü yapmak kolaylaşır.

AutoDry
AutoDry özelliği, çamaşırın türünü, miktarını, nemini algılayıp her aşamada
nem ve ısı kontrolü yaparak kurutma süresini otomatik olarak ayarlar;
böylece daha az çamaşır kuruturken daha az enerji harcar.

Kendi Kendini Temizleyen Kondenser
Bosch SelfCleaning Condenser kurutma makineleri, kurutma işlemi
sırasında kondenserini otomatik olarak temizler. Böylece sizin elle temizlik
yapmanıza gerek kalmaz. Makineniz bu işlemi, kurutma sırasında toplanan
yoğuşma suyunu kullanarak yapar. Siz mükemmel kurutma sonuçlarının
keyfini çıkarın, makineniz otomatik olarak kendini temizlesin. Üstelik bu
üstün teknoloji, enerji tasarrufu da sağlar.

EasyClean Filtre Yapısı
Bu filtre sistemi, cihazın sürekli olarak temiz kalmasını sağlar ve böylece
makinenizin kurutma performansı artar. Cihazınızın temizlenme süresinin
uzamasından dolayı zamandan da tasarruf sağlarsınız.

TouchControl (Dokunmatik Tuşlar)
Bu özellik sayesinde program sonunda sesli haber verme, kalan zamanı
gösterme, kurutma aşamasının takibi, hava filtresi dolduğunda uyarı sesi,
yoğunlaştırma kabı dolduğunda uyarı sesi gibi özelliklerden faydalanabilirsiniz.
Ayrıca çamaşırlarınızı koruyan yeni büyük kazan yapısı ve soft tasarım manşet
sayesinde çamaşırlarınız kurutma işlemi sırasında daha da güvende.
Yünlüler için Özel Sepet
Bosch kurutma makinenizde çorap gibi çok ufak parçaları veya özel bir kazak
gibi büyük ama hassas çamaşırlarınızı bu özel sepet sayesinde rahatça
kurutabilirsiniz. Ayrıca spor ayakkabılarınızı kurutmak için en ideal çözüm yine
bu sepet olacaktır.
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62 I Kurutma Makineleri

Serie I 8 ve Serie I 6 Kurutma Makineleri
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Enerji Sınıfı

WTW 85562 TR
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Beyaz

Serie | 8

••9 kg

Serie | 4

Özel Programlar
••Günlük buharlı havalandırma, Ceket
pantolon buharlı havalandırma,
Sentetikler kırışık azaltma, Pamuklular
kırışık azaltma, Gömlek/Bluz, SüperKısa 40’, Süreli program kurutma,
Pamuklu, Sentetikler, Mix, İç giyim,
Yünlüler sepette, Kuş tüyü, Spor
giysileri

Serie | 6

Serie | 2

Opsiyonlar

Opsiyonlar
••Kırışık azaltma sistemi
••Hassas
••Sinyal
••24 saate kadar bitiş zamanını erteleme
••Kolay ütüleme
••Çocuk kilidi
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu
Enerji Sınıfı

narin kurutma
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
••DuoTronic
••Su tahliye hortumu
••LED gösterge
••Cam kapak
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

narin kurutma
kırışıklıkları açma teknolojisi
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
••Cam kapak
••Drenaj seti
••LED dokunmatik panel
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

Serie | 2

WTW 8541S TR
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Gümüş

Serie | 8

••8 kg

Serie | 4

Özel Programlar
••Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba

Serie | 6

Serie | 2

kaldırma kuruluğunda, Ütü
kuruluğunda), Gömlek/Bluz, SüperKısa 40’, Yünlüler final, Hassas, Süreli
program havalandırma, Pamuklu
(Ekstra kuru, Dolaba kaldırma
kuruluğunda, Ütü kuruluğunda),
Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli
program kurutma

Enerji Sınıfı

Diğer Özellikler
••Enerji sınıfı: A++
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile

••ActiveSteam buharlı tazeleme ve

Serie | 4

Özel Programlar
••Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba

••Çocuk kilidi
••Kolay ütüleme 60’
••Kolay ütüleme 120’
••Hassas
••Bitiş sinyali
••Kurutma seviyesi
••Hassas ayar
••Süreli sonlandırma
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler

Serie | 6

••9 kg

kaldırma kuruluğunda, Ütü
kuruluğunda), Gömlek/Bluz, SüperKısa 40’, Yünlüler final, Hassas, Süreli
program havalandırma, Pamuklu
(Ekstra kuru, Dolaba kaldırma
kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Spor
giysileri, Havlu, Mix

••Enerji sınıfı: A++
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile

Serie | 8

WTW 85420 TR
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Beyaz

WTW 85410 TR
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Beyaz
••8 kg

Özel Programlar
••Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba

kaldırma kuruluğunda, Ütü
kuruluğunda), Gömlek/Bluz, SüperKısa 40’, Yünlüler final, Hassas, Süreli
program havalandırma, Pamuklu
(Ekstra kuru, Dolaba kaldırma
kuruluğunda, Ütü kuruluğunda),
Spor giysileri, Havlu, Mix, Süreli
program kurutma

Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Hassas ayar
••Kurutma süresi ayarı
••Kurutma seviyesi ayarı
••Kırışıklık önleme
••Hassas
••Süreli sonlandırma
••Sesli uyarı
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

••Hassas ayar
••Kurutma süresi ayarı
••Kurutma seviyesi ayarı
••Kırışıklık önleme
••Hassas
••Süreli sonlandırma
••Sesli uyarı
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Enerji Sınıfı

Diğer Özellikler

Diğer Özellikler

••Enerji sınıfı: A++
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile

••Enerji sınıfı: A++
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile

narin kurutma
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
••Cam kapak
••LED dokunmatik panel
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

narin kurutma
••Kendi kendini temizleyen kondenser
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
••Dokunmatik dijital ekran
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9
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Serie I 6 ve Serie I 4 Kurutma Makineleri
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Enerji Sınıfı

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

WTR 85V0S TR
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Gümüş

Serie | 8

••8 kg

Serie | 4

Özel Programlar
••Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba
kaldırma kuruluğunda, Ütü
kuruluğunda), Gömlek/Bluz, SüperKısa 40’, Yünlüler final, Hassas, Süreli
program havalandırma, Pamuklu
(Ekstra kuru, Dolaba kaldırma
kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Spor
giysileri, Havlu, Mix, Süreli soğuk,
Süreli sıcak, Süreli program kurutma

Serie | 6

Serie | 2

WTR 85V00 TR
Isı Pompalı Kurutma Makinesi
Beyaz
••8 kg

Özel Programlar
••Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba

kaldırma kuruluğunda, Ütü
kuruluğunda), Gömlek/Bluz, SüperKısa 40’, Yünlüler final, Hassas, Süreli
program havalandırma, Pamuklu
(Ekstra kuru, Dolaba kaldırma
kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Spor
giysileri, Havlu, Mix, Süreli program
kurutma

Opsiyonlar

Opsiyonlar

••Hassas ayar
••Kurutma süresi
••Kırışık önleme
••Hassas
••Süreli sonlandırma
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

••Hassas ayar
••Kurutma süresi ayarı
••Kırışık önleme
••Hassas
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler
••Enerji sınıfı: A++
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile
narin kurutma
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
••EasyClean filtre
••Dokunmatik dijital ekran
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9

WTE 84101 TR
Hava Yoğunlaştırmalı
Kurutma Makinesi
Beyaz
••7 kg

Özel Programlar
••Sentetikler (Ekstra kuru, Dolaba

kaldırma kuruluğunda, Ütü
kuruluğunda), Süper-Kısa 40’, Mix
(Dolaba kaldırma kuruluğunda),
Pamuklu (Ekstra kuru, Dolaba kaldırma
kuruluğunda, Ütü kuruluğunda), Süreli
program 20 dk sıcak
Opsiyonlar
••Hassas ayar
••Kurutma süresi ayarı
••Kurutma seviyesi ayarı
••Kırışıklık önleme
••Hassas
••Süreli sonlandırma
••Sesli uyarı
••Reload: Çamaşır ekleme opsiyonu

Diğer Özellikler
••Enerji sınıfı: B
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı ile

narin kurutma
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede kuruluk
••Dokunmatik dijital ekran
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 60,1

Diğer Özellikler
Enerji Sınıfı

••Enerji sınıfı: A++
••SensitiveDrying: Özel tambur yapısı

ile narin kurutma
••Titreşim önleyici yan duvarlar
••AutoDry ile istediğiniz seviyede

kuruluk
••EasyClean filtre
••Dokunmatik dijital ekran
••Boyutlar (YxGxD) cm: 84,2 x 59,8 x 59,9
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Yemek yapmayı zevke dönüştüren
Bosch pişirme ürünleri.

66 I Pişirme Ürünleri

Multifonksiyonel Fırınlar
HWT 591I60 T
Multifonksiyonel Fırın
Siyah

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal,
1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

HWR 391I70 T
Multifonksiyonel Fırın
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans

Serie | 4

••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal,

Serie | 2

1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst

ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme,
Hassas sıcak hava, Vario büyük
yüzeyli ızgara
••1 seviyeli teleskopik raf sistemi
••Siyah sert cam ocak yüzeyi
••Soft Close: Özel menteşe sistemi
sayesinde yavaşça kapanan kapı
••LCD dokunmatik ekran
••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme,
Hassas sıcak hava, Vario büyük
yüzeyli ızgara
••1 seviyeli teleskopik raf sistemi
••Dokunmatik ekran
••3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar
optimum şekilde iletilmesini sağlar
••2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

Kolay Temizlik ve Güvenlik

••EcoClean Direct özellikli arka panel:

easy to clean

EcoClean
Direct

3D Hotair

Özel kaplama sayesinde kirleri emer,
neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
••Kolay temizlenebilir tamamen cam
iç kapak
••Gaz emniyet sistemi

HXR 391H50 T
Multifonksiyonel Fırın
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal,
1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

easy to clean

EcoClean
Direct

Özel kaplama sayesinde kirleri emer,
neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
••Kolay temizlenebilir tamamen cam
iç kapak
••Gaz emniyet sistemi

3D Hotair

HXR 390H29 T / HXR 390H20 T
Multifonksiyonel Fırın
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans

Serie | 4

••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal,

Serie | 2

1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst

ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme,
Hassas sıcak hava, Vario büyük
yüzeyli ızgara
••1 seviyeli teleskopik raf sistemi
••Dokunmatik ekran
••3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar
optimum şekilde iletilmesini sağlar
••2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme,
Hassas sıcak hava, Vario büyük
yüzeyli ızgara
••Dokunmatik ekran
••3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar
optimum şekilde iletilmesini sağlar
••2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60
Kolay Temizlik ve Güvenlik
••EcoClean Direct özellikli arka panel:

Kolay Temizlik ve Güvenlik
easy to clean

EcoClean
Direct

3D Hotair

••EcoClean Direct özellikli arka panel:

••EcoClean Direct özellikli arka panel:

Özel kaplama sayesinde kirleri emer,
neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
••Kolay temizlenebilir tamamen cam
iç kapak
••Gaz emniyet sistemi

easy to clean

EcoClean
Direct

3D Hotair

Özel kaplama sayesinde kirleri emer,
neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
••Kolay temizlenebilir tamamen cam
iç kapak
••Gaz emniyet sistemi
HXR 390H29 T

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

HXR 390H20 T
••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
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Multifonksiyonel Fırınlar
HXC 390G20 T
Multifonksiyonel Fırın
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü) ve 1 elektrikli ocak
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,00 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

HXA 090H20 T / HXA 090H29 T
Multifonksiyonel Fırın
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal,
1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••8 pişirme programı: Turbo, Alt/Üst

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••8 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma,

ısıtma, Hava dolaşımlı ızgara, Pizza
kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme,
Hassas sıcak hava, Vario büyük
yüzeyli ızgara
••Dokunmatik ekran
••3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar
optimum şekilde iletilmesini sağlar
••2 adet fırın tepsisi, 1 adet ızgara
••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Alt ısıtma, Buz çözme, Sıcak hava
(Turbo), Pizza kademesi, Hassas sıcak
hava, Sıcak hava dolaşımlı ızgara,
Vario büyük alanlı ızgara
••Çelik ocak ızgarası
••Hızlı ısıtma
••Halojen aydınlatma
••Yan tel raflar
••Tepsi saklama çekmecesi
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

Kolay Temizlik ve Güvenlik

••EcoClean Direct özellikli arka panel:

EcoClean
Direct

Özel kaplama sayesinde kirleri emer,
neredeyse temizlemeye gerek kalmaz
••Kolay temizlenebilir tamamen cam
iç kapak
••Gaz emniyet sistemi

3D Hotair

easy to clean

••Gaz emniyet sistemi
••Kolay temizlenebilir tamamen cam

iç kapak

••Cam üst kapak

HXA 090H20 T

3D Hotair

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

(28/30 mbar)

HXA 090H29 T

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

(20 mbar)

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

HGD 69W250 T
Multifonksiyonel Fırın
Paslanmaz Çelik
Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözlü gazlı ocak (2 normal,
1 ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,60 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

HGD 645220 T
Multifonksiyonel Fırın
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Geniş fırın hacmi: 67 l
••7 pişirme programı: Çözme, Sıcak hava

••Geniş fırın hacmi: 67 l
••7 pişirme programı: Çözme, Sıcak

(Turbo) grill, Fanlı ızgara, Alt ısıtma,
Alt/Üst ısıtma, Vario küçük yüzeyli
ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
••Fırın içi aydınlatma
••Çelik ocak ızgarası
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••Sonradan takılabilir teleskopik
tepsi sistemi
••2 fırın tepsisi ve 1 ızgara
••Tepsi saklama çekmecesi
••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60
Kolay Temizlik ve Güvenlik
••Düz fırın duvarları
••Gaz emniyet sistemi

hava (Turbo) grill, Fanlı ızgara, Alt
ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Vario küçük
yüzeyli ızgara, Vario büyük yüzeyli
ızgara
••Fırın içi aydınlatma
••Çelik ocak ızgarası
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••Sonradan takılabilir teleskopik
tepsi sistemi
••2 fırın tepsisi ve 1 ızgara
••Tepsi saklama çekmecesi
••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60
Kolay Temizlik ve Güvenlik
••Düz fırın duvarları
••Gaz emniyet sistemi
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Multifonksiyonel veTurbo Fırınlar
HGD 695220 T
Multifonksiyonel Fırın
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

HXA 080D20 T / HXA 080D29 T
Elektro Turbo Fırın
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans

Serie | 4

••Enerji sınıfı: A
••4 gözlü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,

Serie | 2

1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Geniş fırın hacmi: 67 l
••7 pişirme programı: Pişirme programı,

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma,

Çözme, Sıcak hava (Turbo) grill, Fanlı
ızgara, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Vario
küçük yüzeyli ızgara, Vario büyük
yüzeyli ızgara
••Fırın içi aydınlatma
••Çelik ocak ızgarası
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••2 fırın tepsisi ve 1 ızgara
••Tepsi saklama çekmecesi
••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak
hava (Turbo), Sıcak hava dolaşımlı
ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
••Çelik ocak ızgarası
••Halojen aydınlatma
••Hızlı ısıtma
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••1 emaye tepsi, 1 espresso halkası,
1 ızgara teli, 1 üniversal tava
••Tepsi saklama çekmecesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik

3D Hotair

••Düz fırın duvarları
••Gaz emniyet sistemi

Kolay Temizlik ve Güvenlik
••Gaz emniyet sistemi
••Cam üst kapak

HXA 080D20 T

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

(28/30 mbar)

HXA 080D29 T

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

(20 mbar)

HXA 080H50 T / HXA 080H59 T
Elektro Turbo Fırın
Paslanmaz Çelik

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1
ekonomik, 1 wok)
Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

HGD 525120 T / HGD 595120 T
3D Turbo Fırın
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü,

1 ekonomik)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••6 pişirme programı: Alt/Üst ısıtma,

••Geniş fırın hacmi: 67 l
••2 pişirme programı: Çözme, 3D sıcak

Hassas sıcak hava, Buz çözme, Sıcak
hava (Turbo), Sıcak hava dolaşımlı
ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
••Çelik ocak ızgarası
••Halojen aydınlatma
••Hızlı ısıtma
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••1 emaye tepsi, 1 espresso halkası,
1 ızgara teli ve 1 üniversal tava
••Tepsi saklama çekmecesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60
3D Hotair

Serie | 8

Kolay Temizlik ve Güvenlik
••Gaz emniyet sistemi
••Cam üst kapak
HXA 080H50 T

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

(28/30 mbar)

HXA 080H59 T

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

(20 mbar)

hava (Turbo)

••Fırın içi aydınlatma
••Çelik ocak ızgarası
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••1 fırın tepsisi ve 1 ızgara
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik
••Düz fırın duvarları
••Gaz emniyet sistemi

HGD 525120 T

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

HGD 595120 T

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
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Turbo Fırınlar ve Mikrodalga Fırınlar
HXA 070G20 T
Turbo Fırın
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••3 gözü gazlı (1 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü) ve 1 gözü elektrikli ocak
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1,00 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

3D Hotair

HXA 060D20 T / HXA 060D29 T
Turbo Fırın
Beyaz

Serie | 8
Serie | 6

Enerji Tüketimi ve Performans
••Enerji sınıfı: A
••4 gözü gazlı ocak (2 normal,
1 ekonomik, 1 güçlü)
Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 4
Serie | 2

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••5 pişirme programı: Turbo, Buz çözme,

••Geniş fırın hacmi: 66 l
••3 pişirme programı: Turbo, Hassas

Hassas sıcak hava, Hava dolaşımlı
ızgara, Vario büyük yüzeyli ızgara
••Çelik ocak ızgarası
••Hızlı ısıtma
••Halojen aydınlatma
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••1 espresso halkası, 1 ızgara teli,
1 üniversal tava
••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
(28/30 mbar)
••Tepsi saklama çekmecesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

sıcak hava, Buz çözme

••Çelik ocak ızgarası
••Hızlı ısıtma
••Halojen aydınlatma
••Yan tel raflar
••Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
••1 espresso halkası, 1 ızgara teli,

1 üniversal tava

••Tepsi saklama çekmecesi
••Boyutlar (YxGxD) cm: 85 x 60 x 60

Kolay Temizlik ve Güvenlik
3D Hotair

Kolay Temizlik ve Güvenlik
••Gaz emniyet sistemi
••Cam üst kapak

••Gaz emniyet sistemi
••Cam üst kapak

HXA 060D20 T

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

(28/30 mbar)

HXA 060D29 T

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

(20 mbar)

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

HMT 84G451
Izgaralı Mikrodalga Fırın
Çelik
Enerji Tüketimi ve Performans
••900 w gücünde mikrodalga
••1200 w gücünde ızgara
Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••5 ayrı mikrodalga güç kademesi
••AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme
programı
••Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını
ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme
özelliği
••Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
••Elektronik kontrol
••Gömülebilir düğmeler
••Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

HMT 84G421
Izgaralı Mikrodalga Fırın
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••900 w gücünde mikrodalga
••1200 w gücünde ızgara
Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••5 ayrı mikrodalga güç kademesi
••AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme

programı

••Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını

ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme
özelliği
••Aydınlatmalı iç hacim: 25 l
••Elektronik kontrol
••Gömülebilir düğmeler
••Boyutlar (YxGxD) mm: 305 x 513 x 408
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Mikrodalga ve Midi Fırınlar
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

HMT 72G450
Izgaralı Mikrodalga Fırın
Çelik
Enerji Tüketimi ve Performans
••800 w gücünde mikrodalga
••1000 w gücünde ızgara
Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••5 ayrı mikrodalga güç kademesi
••Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını
ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme
özelliği
••İç hacim: 17 l
••Fırın içi aydınlatma
••Mekanik kontrol
••Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

HMT 72G420
Izgaralı Mikrodalga Fırın
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••800 w gücünde mikrodalga
••1000 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••5 ayrı mikrodalga güç kademesi
••Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını

ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme
özelliği
••İç hacim: 17 l
••Fırın içi aydınlatma
••Mekanik kontrol
••Boyutlar (YxGxD) mm: 290 x 462 x 320

Serie | 6

HTB 12E458 T
Midi Elektroturbo Fırın
Gümüş

Serie | 6

HTB 12E428 T
Midi Elektroturbo Fırın
Beyaz

Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••600 w gücünde ızgara

Serie | 4

Enerji Tüketimi ve Performans
••600 w gücünde ızgara

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 2

••5 adet pişirme programı: Izgara, Alt

ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt
ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
••Mekanik kontrol
••Ayarlanabilir termostat
••İç hacim: 45 l
••Fırın içi aydınlatma
••2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
••Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458

Serie | 8

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••5 adet pişirme programı: Izgara, Alt

ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Fan destekli alt
ısıtma, Fan destekli Alt/Üst ısıtma
••Mekanik kontrol
••Ayarlanabilir termostat
••İç hacim: 45 l
••Fırın içi aydınlatma
••2 tepsi (kare ve yuvarlak), 1 tel ızgara
••Boyutlar (YxGxD) mm: 327 x 590 x 458
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Set Üstü Gazlı Ocaklar
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

POP 0C2B10 O / POP 0C2B10 L
Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak
Beyaz Cam, 60 cm
Performans ve Tüketim Değerleri
••4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
••Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
••Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

Kolay Temizlik ve Güvenlik

••Gaz emniyet sistemi
••Çelik ocak ızgarası

••Gaz emniyet sistemi
••Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

Boyutlar (YxGxD) mm

••108 x 590 x 520

••108 x 590 x 520

POP 0C2B10 O

POP 0C6B10 O

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

POP 0C2B10 L

POP 0C6B10 L

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Performans ve Tüketim Değerleri
••4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
••Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
••Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

••Düğmeden otomatik ateşleme

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Serie | 8

POP 0C6B10 O / POP 0C6B10 L
Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak
Siyah Cam, 60 cm

PBH 0C5B80 O / PBH 0C5B80 L
Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm
Performans ve Tüketim Değerleri
••4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 wok)
••Sol ön: Wok ocak gözü 3,30 kw
••Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

PBP 0C2Y60 O / PBP 0C2Y60 L
Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak
Beyaz, 60 cm
Performans ve Tüketim Değerleri
••4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
••Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
••Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

••Düğmeden otomatik ateşleme

••Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

Kolay Temizlik ve Güvenlik

••Gaz emniyet sistemi
••Çelik ocak ızgarası

••Gaz emniyet sistemi
••Mat ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

Boyutlar (YxGxD) mm

••103 x 580 x 510

••103 x 580 x 510

PBH 0C5B80 O

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBH 0C5B80 L

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

PBP 0C2Y60 O

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2Y60 L

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı
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Set Üstü Gazlı Ocaklar
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

PBP 0C5B80 O / PBP 0C5B80 L
Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak
Çelik, 60 cm
Performans ve Tüketim Değerleri
••4 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik,
1 güçlü)
••Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
••Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli

••Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
••Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Kolay Temizlik ve Güvenlik

Kolay Temizlik ve Güvenlik

••Gaz emniyet sistemi
••Çelik ocak ızgarası

••Gaz emniyet sistemi
••Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm

Boyutlar (YxGxD) mm

••103 x 580 x 510

••103 x 580 x 510

PBP 0C5B80 L

Serie | 2

Serie | 2

Performans ve Tüketim Değerleri

••Düğmeden otomatik ateşleme

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

Serie | 4

••3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü,

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

PBP 0C5B80 O

Serie | 6

Serie | 4

••Düğmeden otomatik ateşleme

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Serie | 8

Serie | 6

PBY 0C2Y80 O / PBY 0C2Y80 L
Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak
Beyaz, 60 cm

Serie | 8

PBP 0C2B80 O / PBP 0C2B80 L
Kendinden Kumandalı Gazlı Ocak
Beyaz, 60 cm
Performans ve Tüketim Değerleri
••4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü,
1 ekonomik)
••Sol ön: Wok ocak gözü 3,00 kw
••Sol arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ arka: Normal ocak gözü 1,70 kw
••Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••Düğmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik
••Gaz emniyet sistemi
••Çelik ocak ızgarası

Boyutlar (YxGxD) mm
••103 x 580 x 510

PBP 0C2B80 O

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBP 0C2B80 L

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

PBY 0C2Y80 O

••Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

PBY 0C2Y80 L

••Fabrika çıkışı LPG’ye ayarlı

Pişirme Ürünleri I 73

Klasik ve Sürgülü Aspiratörler
Serie | 8
Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

DFT 63CA20 T
Sürgülü Aspiratör
Beyaz

Serie | 8

Enerji Tüketimi ve Performans
••Tek motorlu
••Toplam motor gücü: 125 w
••3 güç kademesi
••Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): maks. 300 m3/h
••Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 62 dB
••Ses basıncı: 48 dB (A)

Serie | 4

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••Hava çıkışlı ve hava dolaşımlı kullanıma

kullanıma uygun

kullanıma uygundur
Kolay Temizlik ve Güvenlik
••1 adet bulaşık makinesinde
yıkanabilen metal yağ filtresi

Serie | 6
Serie | 4
Serie | 2

Serie | 2

Enerji Tüketimi ve Performans
••Tek motorlu
••Toplam motor gücü: 125 w
••3 güç kademesi
••Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): maks. 300 m3/h
••Ses seviyesi (EN 60704-3 ve EN 607042-13 normlarına göre): 62 dB
••Ses basıncı: 48 dB (A)

••Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı
••Mekanik kontrol
••2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
••150 mm çapında baca borusu ile

Serie | 8

Serie | 6

DFT 63CA60 T
Sürgülü Aspiratör
Siyah

uygun
••Mekanik kontrol
••2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
••150 mm çapında baca borusu ile

kullanıma uygundur
Kolay Temizlik ve Güvenlik
••1 adet bulaşık makinesinde
yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) mm

Boyutlar (YxGxD) mm

••Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
••Hava dolaşımlı: 175 x 600 x 280

••Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
••Hava dolaşımlı: 175 x 600 x 280

DUL 62MA20 T
Klasik Aspiratör
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Tek motorlu
••Toplam motor gücü: 125 w
••3 güç kademesi
••Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu
ölçümüne göre): maks. 235 m3/h
••Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm
ölçümüne göre): 71 dB
••Ses basıncı: 57 dB (A)
Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım
••Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı

kullanıma uygun
••Mekanik kontrol/Kayar düğme
••2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
••150 mm çapında baca borusu ile

kullanıma uygundur
Kolay Temizlik ve Güvenlik
••1 adet bulaşık makinesinde
yıkanabilen metal yağ filtresi
Boyutlar (YxGxD) mm
••Hava çıkışlı: 150 x 598 x 482
••Hava dolaşımlı: 150 x 598 x 482
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Dört mevsim dilediğiniz
iklimde yaşamanızı sağlayan
Bosch klimalar.
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Inverter Klimalar
B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)
B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Wi-Fi Kontrollü Vertu DC
Inverter Klimalar
Siyah
Enerji Sınıfı

B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)
B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Wi-Fi Kontrollü Compas DC
Inverter Klimalar
Beyaz
Enerji Sınıfı

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı
••5 farklı dış ünite fan hızı
••Cold Catalyst Filter
••Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
••Cold Catalyst Filter
••Yüksek yoğunluklu çok gözenekli toz filtre, Uzaktan kumanda

Ortak Özellikler

Özel Fonksiyonlar
••1 w standby özelliği
••Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
••Follow Me (Takip et tuşu), Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
••Wi-Fi kontrol, Otomatik iç ünite temizleme özelliği, Ekonomik mod, Süper iyonizer
••Üfleme konum ayarı, Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
••3D hava akışı, Acil kullanım fonksiyonu, Gaz cinsi: R410A

••1 w standby özelliği
••Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
••Follow Me (Takip et tuşu), Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
••Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
••Entegre düşey klapeler, Otomatik iç ünite temizleme özelliği
••Ekonomik mod, Üfleme konum ayarı
••Acil kullanım fonksiyonu, Wi-Fi kontrol, Gaz cinsi: R410A

Özel Fonksiyonlar

Çalışma Aralıkları

Çalışma Aralıkları

••Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09922 (B1ZMA/I 09922)
••Sınıfı: 9.0000
••Soğutma: 2.487 (1,23~3.296) kw
Isıtma: 2.268 (847~3.722) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09810 (B1ZMA/I 09810)
••Sınıfı: 9.000
••Soğutma: 2.547 (1.172-3.312) kw
Isıtma: 2.308 (0,82-3.722) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

B1ZMX 12922 (B1ZMA/I 12922)

B1ZMX 12810 (B1ZMA/I 12810)

••Sınıfı: 12.0000
••Soğutma: 3.517 (1.331~4.467) kw

••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.387 (1,26-4.455) kw

Isıtma: 3.810 (1.043~4.877) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 18922 (B1ZMA/I 18922)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.275 (1.835~6.120) kw

Isıtma: 5.569 (1.395~6.741) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

Isıtma: 2.520 (1.066-4.865) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 18810 (B1ZMA/I 18810)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.300 (1.905-6.125) kw

Isıtma: 4.100 (1.427-6.741) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.
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Inverter Klimalar
B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)
B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)
B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Wi-Fi Kontrollü Perfect DC
Inverter Klimalar
Beyaz
Enerji Sınıfı

B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)
B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)
B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz

Enerji Sınıfı

B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)
B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
••Cold Catalyst Filter
••Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı, 5 farklı dış ünite fan hızı
••Cold Catalyst Filter
••Yüksek yoğunluklu çok gözenekli toz filtre, Uzaktan kumanda

Özel Fonksiyonlar

Özel Fonksiyonlar

••1 w standby özelliği
••Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
••Follow Me (Takip et tuşu), Düşük ortam ısısında soğutma, Geniş operasyon alanı
••Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
••Acil kullanım fonksiyonu, Entegre düşey klapeler
••Ekonomik mod, Üfleme konum ayarı
••Wi-Fi kontrol, Gaz cinsi: R410A

••1 w standby özelliği
••Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
••İyonizer, Kısa yol özelliği
••Düşük ortam ısısında soğutma
••Geniş operasyon alanı, Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
••Acil kullanım fonksiyonu, Üfleme konum ayarı
••Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

Çalışma Aralıkları

••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09725 (B1ZMA/I 09725)
••Sınıfı: 9.000
••Soğutma: 2.791 (1.230-3.311) kw
Isıtma: 2.568 (0,908-3.751) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 12604 (B1ZMA/I 12604)
••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.505 (1.290~4.455) kw
Isıtma: 2.546 (1.202~4.865) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12725 (B1ZMA/I 12725)

B1ZMX 18604 (B1ZMA/I 18604)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 4.906 (1.817~6.125) kw
Isıtma: 4.195 (1.377~6.740) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.517 (1.377~4.513) kw

Isıtma: 3.810 (1.084~4.924) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 18725 (B1ZMA/I 18725)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.275 (1.905~6.125) kw

Isıtma: 5.569 (1.427~6.741) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 24604 (B1ZMA/I 24604)
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 6.862 (2.667~7.883) kw
Isıtma: 5.450 (1.612 ~8.792) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 24725 (B1ZMA/I 24725)
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 7.034 (2.667~8.089) kw

Isıtma: 7.913 (2.198~9.291) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.
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Inverter Klimalar
B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)
B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)
B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz
Enerji Sınıfı

B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)

B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)
B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı
••5 farklı dış ünite fan hızı
••Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)
B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)
B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)
B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)
Breeze DC Inverter Klimalar
Beyaz

Enerji Sınıfı

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey ve manuel hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı
••5 farklı dış ünite fan hızı
••Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

Özel Fonksiyonlar

••1 w standby özelliği
••Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada), Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
••Follow Me (Takip et tuşu), Otomatik iç ünite temizleme özelliği
••Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası, Sleep (uyku) konumu
••Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
••Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
••Düşük ortam ısısında soğutma, Gaz cinsi: R410A

••1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti, Turbo çalışma (soğutmada)
••Yıkanabilir filtre, Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Buz çözme özelliği
••Follow Me (Takip et tuşu), Geniş operasyon alanı
••Düşük ortam ısısında soğutma, Uzaktan kumanda
••Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası, Sleep (uyku) konumu
••Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
••Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu		
••Otomatik iç ünite temizleme özelliği, Fan hızı ayarı, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları
••Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C/50°C

Çalışma Aralıkları
••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09624 (B1ZMA/I 09624)
••Sınıfı: 9.000
••Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09627 (B1ZMA/I 09627)
••Sınıfı: 9.000
••Soğutma: 2.638 (1.026~3.224) kw
Isıtma: 2.931 (821~3.370) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12624 (B1ZMA/I 12624)

B1ZMX 12627 (B1ZMA/I 12627)
••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.517 (1.084~4.103) kw
Isıtma: 3.810 (879~4.220) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw

Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 18624 (B1ZMA/I 18624)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw

Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
B1ZMX 24624 (B1ZMA/I 24624)
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw

Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

B1ZMX 18627 (B1ZMA/I 18627)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.275 (1.817~6.125) kw
Isıtma: 5.569 (1.377~6.741) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 24627 (B1ZMA/I 24627)
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 7.034 (2.667~7.884) kw
Isıtma: 7.327 (1.612~8.792) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Klimalar I 79

Inverter Klimalar
B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)
B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)
B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)
B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Siyah/Beyaz
Enerji Sınıfı

B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)

B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)
B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)
B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı
••5 farklı dış ünite fan hızı
••Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)
B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)
B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Breeze DC Inverter Klimalar
Antrasit

Enerji Sınıfı

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey ve manuel hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı
••5 farklı dış ünite fan hızı
••Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre

Özel Fonksiyonlar

Özel Fonksiyonlar

••1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti, Turbo çalışma (soğutmada)
••Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
••Düşük ortam ısısında soğutma
••Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası
••Sleep (uyku) konumu, Üfleme konum ayarı
••Cold Catalyst Filter
••Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu
••Acil kullanım fonksiyonu, Gaz cinsi: R410A

••1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada)
••Yıkanabilir filtre, Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Buz çözme özelliği
••Düşük ortam ısısında soğutma, Uzaktan kumanda
••Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası
••Sleep (uyku) konumu, Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
••Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
••Geniş operasyon alanı, Fan hızı ayarı, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları

Çalışma Aralıkları

••Çalışma değerleri (soğutma işletimi/ısıtma işletimi): -15°C~50°C

••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09406 (B1ZMA/I 09406)
••Sınıfı: 9.000
••Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 12407 (B1ZMA/I 12407)
••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.517 (1.084~4.103) kw
Isıtma: 3.810 (879~4.220) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 12406 (B1ZMA/I 12406)

B1ZMX 18407 (B1ZMA/I 18407)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.275 (1.817~6.125) kw
Isıtma: 5.569 (1.377~6.741) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw

Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 18406 (B1ZMA/I 18406)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.300 (1.817~6.125) kw

Isıtma: 4.300 (1.377~6.740) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

B1ZMX 24407 (B1ZMA/I 24407)
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 7.034 (2.667~7.884) kw
Isıtma: 7.327 (1.612~8.792) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+

B1ZMX 24406 (B1ZMA/I 24406)
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw

Isıtma: 5.298 (1,612~8,792) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

80 I Klimalar

Inverter Klimalar
B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)
Season DC Inverter Klimalar
Beyaz
Enerji Sınıfı

B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)

B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)

Ortak Özellikler
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı + otomatik dikey, manuel yatay hava salınımı
••12 farklı iç ünite fan hızı
••5 farklı dış ünite fan hızı
••Yüksek yoğunluklu, çok gözenekli toz filtre
Özel Fonksiyonlar
••1 w standby özelliği, Hata teşhis ve otomatik koruma fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi, Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada)
••Kompresörü koruyan 3 dakikalık gecikmeli çalışma
••İki yönlü üfleme tekniği, Donma emniyeti ve buz çözme özelliği
••Timer (zaman ayarı) 0-24 saat arası, Sleep (uyku) konumu
••Üfleme konum ayarı, Cold Catalyst Filter
••Akıllı anti soğuk üfleme fonksiyonu, Acil kullanım fonksiyonu
••Düşük ortam ısısında soğutma, Gaz cinsi: R410A

Çalışma Aralıkları
••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/soğutma işletimi): -15°C/50°C

Enerji Tüketimi ve Performans
B1ZMX 09100 (B1ZMA/I 09100)
••Sınıfı: 9.000
••Soğutma: 2.547 (1.025~3.224) kw
Isıtma: 2.381 (0,82~3,37) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+
Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 12100 (B1ZMA/I 12100)
••Sınıfı: 12.000
••Soğutma: 3.424 (1.084~4.103) kw

Isıtma: 2.227 (0,88~4,22) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A+
B1ZMX 18100 (B1ZMA/I 18100)
••Sınıfı: 18.000
••Soğutma: 5.089 (1.817~6.125) kw

Isıtma: 4.142 (1.377~6.740) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A++

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A
B1ZMX 24100 (B1ZMA/I 24100)
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 6.935 (2.667~7.884) kw

Isıtma: 5.298 (1.612~8.792) kw
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik sınıfı: A+

Sezonsal ortalama ısıtma enerji verimlilik sınıfı: A

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

Klimalar I 81

Salon Tipi Klimalar
B1ZMX 42005 (B1ZMA/I 42005)
On-Off Salon Tipi Klima
Beyaz

Enerji Sınıfı

Enerji Tüketimi ve Performans
••Sınıfı: 42.300
••Soğutma: 12,4 kw
Isıtma: 14,3+3,52 kw
••Soğutmada çekilen enerji (w): 5.388
••Isıtmada çekilen enerji (w): 987+3.750
••Nem alma kapasitesi (L/h): 5
••İç ünite hava debisi Yüksek/Düşük hız
(m3/h): 1.727/1.524
••Ses seviyesi Yüksek/Düşük hız dB(A)
İç ünite: 53,8/50,3 Dış ünite: 62,9
••Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz): 380-415V,
50Hz, 3Ph Trifaze
••Gaz cinsi: R410A
Fonksiyonlar
••Timer (0-24 saat arası)
••Sleep (uyku) konumu
••Hata teşhis ve otomatik koruma

fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik

yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi
••Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada)
••Nem alma
••Wi-Fi kontrol
••Uzaktan kumanda
••Yıkanabilir filtre
••İki farklı salınım butonu
••Soğuk hava fanı
••Kompresörü koruyan 3 dakikalık

gecikmeli çalışma
••Buz çözme özelliği
••Otomatik dikey hava salınımı
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı

için kanatçıkların isteğe göre ayarı
••Fan hızı ayarı
••Isıtma/Soğutma/Nem alma/Fan/Auto

konumları
Çalışma Aralıkları
••Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı:

17°C-30°C
••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/

soğutma işletimi): -7°C/43°C
Boyutlar ve Ağırlık
••Boyutlar (GxYxD) cm:

İç ünite: 54 x 182,5 x 41
Dış ünite: 99 x 96,5 x 35,5
••Ağırlık (kg):
İç ünite: 54,7
Dış ünite: 93,2

B1ZMX 24501 (B1ZMA/I 24501)
Yeni Enerji Yönetmeliğine Uygun
Wi-Fi Kontrollü Inverter
Salon Tipi Klima
Beyaz
Enerji Tüketimi ve Performans
••Sınıfı: 24.000
••Soğutma: 6.901 (120~762) kw
Isıtma: 5.295 (120~865) kw Monofaze
••Sezonsal soğutmada enerji verimlilik
sınıfı: A++
••Sezonsal ortalama ısıtma enerji
verimlilik sınıfı: A+
••Soğutmada çekilen enerji (w):
400~3.050
••Isıtmada çekilen enerji (w): 400~3.700
••Nem alma kapasitesi (L/h): 2,6
••İç ünite hava debisi Yüksek/Orta/
Düşük hız (m3/h): 850/750/650
••Ses seviyesi Yüksek/Orta/Düşük hız
dB (A) İç ünite: 40/38/35 Dış ünite: 60
••Frekans/Voltaj (Ph-V-Hz):
220-240V~50Hz, 1Ph Monofaze
••Gaz cinsi: R410A
••Rotary kompresör
Fonksiyonlar ve Özel Fonksiyonlar
••Isıtma, nem giderme, soğutma,

otomatik çalışma
••Timer (0-24 saat arası)
••Sleep (uyku) konumu
••Otomatik ya da manuel hava dağıtımı

+ otomatik dikey, manuel yatay hava
salınımı
••İki farklı salınım butonu
••Hata teşhis ve otomatik koruma
fonksiyonu
••Elektrik kesintilerinde otomatik
yeniden başlatma özelliği
••Isı eşitleme sistemi
••Soğutucu gaz kaçağı tespiti
••Turbo çalışma (soğutmada)
••Nem alma
••Independent dehumidification (Nem
alma)
••Wi-Fi kontrol
••Uzaktan kumanda
••Buz çözme özelliği
••Soğuk hava fanı
••Yıkanabilir filtre
••Fan hızı ayarı
••Kompresörü koruyan 3 dakikalık
gecikmeli çalışma
Çalışma Aralıkları
••Kapalı mekân sıcaklık ayar aralığı:

17°C-30°C
••Çalışma değerleri (ısıtma işletimi/

soğutma işletimi): -15°C/50°C
Boyut ve Ağırlık
••Boyutlar (GxYxD) cm:

İç ünite: 40,5 x 177,5 x 40,5
Dış ünite: 84,5 x 70,2 x 36,3
••Ağırlık (kg):
İç ünite: 32
Dış ünite: 51

Bosch klimalar, bağımsız Alman test kuruluşu TÜV tarafından test edilmiş ve enerji değerleri onaylanmıştır.

82 I Diğer Solo Ürünler

Ani Su Isıtıcısı, Termosifonlar
RDE 182141 M
Ecotronic Comfort Ani Su Isıtıcısı
Beyaz

30

Enerji Tüketimi ve Performans
••Elektronik kontrol
••Montaj sırasında 2 farklı güç seçeneği
18 kw ve 21 kw
••Elektronik ayar sayesinde su
sıcaklığının tam olarak ayarlanabilmesi
••Duş kullanımda hidrolik modellere göre
%30 enerji ve su tasarrufu
••İlk çalıştırma için 0,25 bar su basıncı
yeterlidir
••Şebeke bağlantısı: Trifaze(3~/PE), 400
V, 18/21 kW, 32 A sigorta
••Yıllık elektrik harcaması: 479 kWh
Özel Fonksiyonlar
••Önceden ısıtılmış suyu (örneğin solar
sistemi) fabrika çıkış ayarlı en fazla
55°C’ye kadar ısıtma işlemi
••Hava kabarcığı tespit eden elektronik
emniyet şalteri
••CLICKFIX plus montaj tekniği ile hızlı
ve kolay montaj
••Cihazın alt ve üst kısmından elektrik
bağlantı imkânı
••Kolay su bağlantısı için hareketli
bağlantı boruları
••Boyutlar (YxGxD) cm: 47,2 x 23,6 x 9,9
••Ağırlık: 3,5 kg

RDG 5014 TR / RDG 6514 TR /
RDG 8014 TR
Termosifon
Beyaz
Ortak Özellikler
Enerji Tüketimi ve Performans
••LED’li gösterge paneli
••1800 w ısıtıcı gücü
••“eco” enerji tasarruf konumu
••230V-50Hz
••Titanyum katkılı yeni özel emaye,

RDG 5014 TR
••Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 19 kg
••65°C’de genel enerji tüketimi:
0,86 kwh/24h
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 67 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik ılık su miktarı: 75,5 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 64 x 44 x 44
RDG 6514 TR
••Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 22 kg
••65°C’de genel enerji tüketimi:

0,94 kwh/24h
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 95 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde

edilen 40°C’lik ılık su miktarı: 130 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 76 x 44 x 44
RDG 8014 TR
••Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 26 kg
••65°C’de genel enerji tüketimi:

1,02 kwh/24h
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 119 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde

edilen 40°C’lik ılık su miktarı: 150,8 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 86 x 44 x 44

RDG 5015 TR
••Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 19 kg
••65°C’de genel enerji tüketimi:
0,86 kwh/24h
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 67 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik ılık su miktarı: 75,5 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 64 x 44 x 44
RDG 6515 TR
••Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 22 kg
••65°C’de genel enerji tüketimi:

0,94 kwh/24h
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 95 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik ılık su miktarı: 130 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 76 x 44 x 44
RDG 8015 TR
••Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 26 kg
••65°C’de genel enerji tüketimi:

1,02 kwh/24h
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 119 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde

edilen 40°C’lik ılık su miktarı: 150,8 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 86 x 44 x 44

kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar
ve değişken sıcaklık ve genleşme
hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
••İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans
Fonksiyonlar
••Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında

1°C’lik adımlarla ayarlanabilir
••Su temizliği*
••Tek ya da birden fazla musluğa sıcak

su verebilir
••Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
••Magnezyum anod koruma sayesinde

paslanmalara karşı korumalı
••Poliüretan monoblok gövde izolasyonu

sayesinde enerji kayıpları asgariye
indirilmiştir
••Çelik ve özel emayelenmiş kazan
malzemesi
Koruma Emniyetleri
••Otomatik donma emniyeti
••IP25 nem koruma standardı
••Emniyet şalteri, emniyet termostatı,

emniyet ventili
••TSE tarafından test edilmiş onaylanmış

güvenlik garantisi

RDG 5015 TR / RDG 6515 TR /
RDG 8015 TR
Termosifon
Beyaz

RDG 5025 TR / RDG 6525 TR /
RDG 8025 TR
Termosifon
Beyaz

Ortak Özellikler

Ortak Özellikler

Enerji Tüketimi ve Performans
••Çok fonksiyonlu renkli LCD ekran
••1800 w ısıtıcı gücü, 230V-50Hz
••Anlık su sıcaklığı ve istenilen su
sıcaklığı her an display’den okunabilir
••Ekranda hata kodu gösterme
••“eco” enerji tasarruf konumu
••Titanyum katkılı yeni özel emaye,
kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar
ve değişken sıcaklık ve genleşme
hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
••İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans
Fonksiyonlar
••Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında
1°C’lik adımlarla ayarlanabilir
••Tek ya da birden fazla musluğa sıcak
su verebilir, Su temizliği*
••Düğmeli basit su sıcaklık ayarı
••Magnezyum anod koruma sayesinde
paslanmalara karşı korumalı
••Poliüretan monoblok gövde izolasyonu
sayesinde enerji kayıpları asgariye
indirilmiştir
••Çelik ve özel emayelenmiş kazan
malzemesi
Koruma Emniyetleri
••Otomatik donma emniyeti
••IP25 nem koruma standardı
••Emniyet şalteri, emniyet termostatı,
emniyet ventili
••TSE tarafından test edilmiş onaylanmış
güvenlik garantisi

Enerji Tüketimi ve Performans
••Çok fonksiyonlu arkadan aydınlatmalı

LCD ekran, 230V-50Hz
••1800+1200 w ısıtma gücü
••Anlık su sıcaklığı ve istenilen su

sıcaklığı her an display’den okunabilir
RDG 5025 TR

••Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
••Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 46 dk
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma süresi:

37 dk (Turbo mod)

••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde

edilen 40°C’lik su miktarı: 68 l

••Boyutlar (YxDxG) cm: 59 x 50 x 50

RDG 6525 TR

••Ekranda hata kodu gösterme
••“eco” enerji tasarruf konumu
••Titanyum katkılı yeni özel emaye,

kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar
ve değişken sıcaklık ve genleşme
hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
••İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans
Fonksiyonlar
••Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında

1°C’lik adımlarla ayarlanabilir
••Tek ya da birden fazla musluğa sıcak

••Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
••Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 69 dk
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma süresi:

••Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık ayarı
••Magnezyum anod koruma sayesinde

••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde

••Poliüretan monoblok gövde izolasyonu

52 dk (Turbo mod)

edilen 40°C’lik su miktarı: 71 l

••Boyutlar (YxDxG) cm: 72 x 50 x 50

RDG 8025 TR

••Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
••Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma: 116 dk
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma süresi:

79 dk (Turbo mod)

••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde

edilen 40°C’lik su miktarı: 88 l

••Boyutlar (YxDxG) cm: 84 x 50 x 50

*Cihaz, 30 günde bir otomatik olarak su sıcaklığını 70°C’ye yükselterek emaye iç kazanın ve içindeki suyun temiz kalmasını sağlar.
**Tüketicinin haftada bir kez en az 1 saat boyunca 60°C’nin üzerinde ısıtması gerekmektedir.

su verebilir, Su temizliği**

paslanmalara karşı korumalı
sayesinde enerji kayıpları asgariye
indirilmiştir
••Çelik ve özel emayelenmiş kazan
malzemesi
Koruma Emniyetleri
••Otomatik donma emniyeti
••IP25 nem koruma standardı
••Emniyet şalteri, emniyet termostatı,

emniyet ventili
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Termosifonlar ve Su Sebilleri
RDG 5024 TR / RDG 6524 TR /
RDG 8024 TR
Termosifon
Beyaz
Ortak Özellikler

RDG 5024 TR
••Kapasite: 50 l, Net ağırlık: 17 kg
••Günlük enerji tüketimi: 6,508 kwh (Erp)
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma
süresi: 46 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik su miktarı: 68 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 59 x 50 x 50
RDG 6524 TR
••Kapasite: 65 l, Net ağırlık: 20 kg
••Günlük enerji tüketimi: 6,385 kwh (Erp)
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma
süresi: 69 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde
edilen 40°C’lik su miktarı: 71 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 72 x 50 x 50
RDG 8024 TR
••Kapasite: 80 l, Net ağırlık: 24 kg
••Günlük enerji tüketimi: 6,377 kwh (Erp)
••Maks. güçte 60°C’ye kadar ısıtma

süresi: 116 dk
••Sıcak ve soğuk su karıştırılarak elde

edilen 40°C’lik su miktarı: 88 l
••Boyutlar (YxDxG) cm: 84 x 50 x 50

Enerji Tüketimi ve Performans
••LED’li gösterge paneli, 230V-50Hz
••1800 w ısıtma gücü
••“eco” enerji tasarruf konumu
••Titanyum katkılı yeni özel emaye,
kazanın iç yüzeyini sıkıca kaplar
ve değişken sıcaklık ve genleşme
hareketlerine karşı ideal koruma sağlar
••İşletme basıncı 10 bar, Çelik rezistans
Fonksiyonlar
••Su sıcaklığı 25°C ile 75°C arasında

1°C’lik adımlarla ayarlanabilir
••Su temizliği*
••Tek ya da birden fazla musluğa sıcak

su verebilir
••Çevirmeli düğmeli kolay su sıcaklık

ayarı
••Magnezyum anod koruma sayesinde

paslanmalara karşı korumalı
••Poliüretan monoblok gövde izolasyonu

sayesinde enerji kayıpları asgariye
indirilmiştir
••Çelik ve özel emayelenmiş kazan
malzemesi

RDW 1570
Su Sebili
Antrasit
Enerji Tüketimi ve Performans
••Antrasit gövde ve kumanda paneli
••Günlük enerji tüketimi:
Ortalama 1,2 kwh
••Soğutma gücü: 100 w
••Isıtma gücü: 420 w
••Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
••Sıcak su tank hacmi: 1 l
••1 saatte 2 l soğuk su hazırlama
kapasitesi
••1 saatte 4 l sıcak su hazırlama
kapasitesi
••Soğutma: Yaklaşık <10°C
••Isıtma: 87°C
••Gizli damacana bölümü
••Gaz cinsi: R134 a
Fonksiyonlar
••Sıcak-soğuk ve damacanadan ortam

ısısında su alma
••Tuşlu kullanım
••Isıtma, soğutma ve güç gösterge

LED’leri
••Paslanmaz çelik su tankı

Boyutlar (YxGxD) cm
••104 x 31 x 36

Koruma Emniyetleri
••Otomatik donma emniyeti
••IP25 nem koruma standardı
••Emniyet şalteri, emniyet termostatı,

emniyet ventili
••TSE tarafından test edilmiş onaylanmış

güvenlik garantisi

RDW 1571
Su Sebili
Paslanmaz Çelik

RDW 1275
Su Sebili
Beyaz/Graphit

Enerji Tüketimi ve Performans

Enerji Tüketimi ve Performans
••Günlük enerji tüketimi:
Ortalama 1,2 kwh
••Soğutma gücü: 100 w
••Isıtma gücü: 420 w
••Soğuk su tank hacmi: 3 l
••Sıcak su tank hacmi: 1 l
••1 saatte 2,5 l soğuk su hazırlama
kapasitesi
••1 saatte 5 l sıcak su hazırlama
kapasitesi
••Soğutma: Yaklaşık <10°C
••Isıtma: Yaklaşık ≤86°C
••Gaz cinsi: R134 a

••Plastik, beyaz gövde ve paslanmaz

çelik kumanda paneli
••Günlük enerji tüketimi:

Ortalama 1,2 kwh
••Soğutma gücü: 90 w
••Isıtma gücü: 420 w
••Soğuk su tank hacmi: 3,6 l
••Sıcak su tank hacmi: 1,1 l
••1 saatte 2 l soğuk su hazırlama

kapasitesi
••1 saatte 4 l sıcak su hazırlama

kapasitesi
••Soğutma: Yaklaşık ≤10°C
••Isıtma: Yaklaşık ≤86°C
••Gizli damacana bölümü
••Gaz cinsi: R134 a

Fonksiyonlar
••Sıcak-soğuk ve oda sıcaklığında
damanacadan direkt su alma imkânı
••Sıcak su kilidi ile çocuk kilidi imkânı
••Çalışma durumunu gösteren LED
gösterge
••Enerji tasarrufu sağlayan soğutma ve
ısıtma açma/kapama tuşları
••Tuşlu kullanım
••Paslanmaz çelik su tankı
Boyutlar (YxGxD) cm
••104 x 31 x 36

*Tüketicinin haftada bir kez en az 1 saat boyunca 60°C’nin üzerinde ısıtması gerekmektedir.

Fonksiyonlar
••Su sıcaklığı 10°C ile 75°C arasında

sıcak-soğuk su alma
••Tuşlu kullanım
••Isıtma, soğutma ve güç gösterge

LED’leri
••Paslanmaz çelik su tankı

Boyutlar (YxGxD) cm
••106 x 27,3 x 30
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Buzdolapları
Buzdolapları

VitaFresh 0 °C
VitaFresh 0°C / VitaFreshplus 0°C
VitaFresh buzdolabının diğer bölümlerinden yaklaşık -2°C ila +3°C daha düşük
bir sıcaklığa sahip olduğu için bu bölümde et, balık, yumurtalı yemekler, taze
hazırlanmış malzemeler ve içecekler gibi hassas gıdalarınızı daha uzun süre
tazeliğini koruyarak saklayabilirsiniz.
VitaFreshplus 0°C

MultiAirflow ile Homojen Soğutma
Yiyeceklerin buzdolabında tazeliğini koruyabilmesini sağlayan en önemli etken
soğukluktur. Fan destekli MultiAirflow, buzdolabınızın içindeki hava dolaşımını
artırır ve sıcaklık ile nem seviyelerini her noktada eşit seviyede tutar. Böylece ısı
dalgalanmaları en aza indirilir ve yiyeceklerinizin daha uzun süre taze kalması
sağlanır.

FreshSense
FreshSense
Buzdolabının hem iç hem de dış yüzeyine yerleştirilmiş sensörler, cihazın
içindeki sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Böylece yiyecekler buzdolabında daha
uzun süre bozulmadan ve gerçek tadında saklanabilir.

AirFresh Filtresi
Hava temizleme filtresi, buzdolabınızda doğal bir sistem yaratır ve daha sağlıklı
bir ortam oluşmasını sağlar. Oluşan düzenli hava akımı sayesinde yoğun kokulu
gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içinde yayılmasını ve bunların
birbirine karışmasını engeller. Üstelik cihazın ömrü boyunca kullanılabilinen bu
filtrenin değiştirilmesi gerekmez.
Buzmatik
Dondurucunun kapısına entegre edilen buzmatik sayesinde dondurucuda daha
fazla kullanım alanı sağlanır. Ayrıca yukarıdan çekmeli kol sistemi sayesinde
kolayca buz alabilirsiniz.

LED Aydınlatma
Tasarım ve enerji verimliliğinin başarılı kombinasyonuna parlak bir örnek; buzdolabı
içindeki LED ışıklı panel. Optimal yerleşimi sayesinde iç bölümü çok iyi aydınlatır ve
çok az enerji tüketir. Ayrıca cihazın ömrü boyunca sorunsuz çalışır.

Elektronik Kontrol
Entegre kontrol paneli, buzdolabınızın ve dondurucunuzun sıcaklıklarını bağımsız
olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu hassas sıcaklık ayarı sayesinde buzdolabı ve
dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça seçebilirsiniz.

ColdTray
Kapı raflarına özel ColdTray sistemi, diğer gıdalardan biraz daha soğuk servis
edilmesi gereken beyaz peynir, yumurta, açık süt veya içecek gibi gıdalar için
idealdir. Buzdolabının iç bölümlerinden gelen ekstra soğuk hava doğrudan bu
özel kapı raflarına yönelir, böylece daha iyi bir soğutma sağlanır.

Fingerprint free (Parmak İzi Tutmaz)
Buzdolabınızın dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik dış
yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.
Parmak izi tutmaz

Metal Çerçeveli Kırılmaya Dirençli Cam Raflar
Yeni tasarımlı genişletilmiş metal çerçeve ile çevrili kırılmaya dirençli cam raflar
hem daha dayanıklı, hem de daha şık bir görünüm sunar.
Değiştirilebilir Kapı Yönü
Buzdolabınızın kapı yönünü arzunuza göre ayarlayabilir; soldan sağa ya da
sağdan sola açılmasını sağlayabilirsiniz.
Kullanım Kolaylığı
Bosch buzdolaplarını duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu durumda
dahi buzdolabının çekmecelerini 90° açıyla rahatça açabilir, buzdolabınızın her
noktasına rahatça ulaşabilirsiniz.*

TouchControl Paneli
TouchControl paneli üzerinden sıcaklık ayarlarını kolayca görebilir ve
değiştirebilirsiniz. Bu panel özellikle soğutma ve dondurucu bölümlerinin
ayrı ayrı ayarlanabilmesi açısından çok kullanışlıdır. Böylece her iki bölümün
sıcaklığını ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Üstelik uzun süre evde
olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlarsanız, derin dondurucu
bölümündeki yiyecekleriniz korunurken cihazınızın soğutma bölümünü gereksiz
yere çalıştırmak için fazladan elektrik harcamamış olursunuz.

Çekilebilen Cam Raflar
Çekilebilen cam raflar sayesinde artık buzdolabınızdaki her şeye rahatça
ulaşabilirsiniz. Emniyetli camdan yapılan bu raflar, yiyeceklerinizi kolayca alıp
koymanıza yardımcı olur. Üstelik çekilebilen cam raflar sayesinde buzdolabınızın
içini zahmetsizce temizleyebilirsiniz.

EasyLift
EasyLift sayesinde kapı raflarınızın yüksekliğini doluyken bile ayarlayabilirsiniz.
Böylece 21 cm’e kadar ulaşan uzun bir raf elde edebilirsiniz. EasyLift ile alt rafta
büyük şişelere, orta rafta da küçük şişe ve kutulara yer açmış olursunuz.

Tatil Modu
Uzun süre evde olmadığınızda buzdolabınızı tatil moduna ayarlayarak ciddi
oranda enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Tatil modundaki buzdolabınızın derin
dondurucu bölümünde yiyecekler korunmaya devam ederken soğutucu bölümü
+14°C’de sabitlenir. Böylece siz evde yokken buzdolabınız boş yere enerji
harcamamış olur.

BigBox
BigBox size 30 litrelik çok geniş hacimli bir alan sunuyor. Bu alanda isterseniz
3 katlı kocaman bir doğumgünü pastasını ya da yılbaşı öncesi büyük bir hindiyi
saklayabilirsiniz. Üstelik BigBox bölmesinin üst çekmecesini ve üzerindeki cam
rafı kaldırabilir ve böylece daha uzun yiyeceklere yer açabilirsiniz.

Özel Şişe Rafı
Buzdolabının içine entegre edilmiş özel tasarım şişe rafı 6 adede kadar şişenin
rahat ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

VitaFresh
VitaFresh
Size daha fazla depolama alanı sunan VitaFresh çekmecesinin özel sürgü
sistemi, sebze ve meyveleriniz için en uygun nem seviyesini ayarlar. Böylece
sebze ve meyvelerin çok daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Üstelik VitaFresh
çekmecesinin dalgalı tabanı, yiyeceklerin suyunun yoğuşması engeller ve sebze,
meyvelerin bozulmasını önler.

FlexShelf
FlexShelf size buzdolabı içinde küçük veya büyük alanlar yaratır. Çok kullanışlı
bu bölmeyi açarak küçük kap ya da kutulara ya da bu bölümü katlayarak alt rafta
yüksek tencere veya şişelere yer açabilirsiniz. Üstelik FlexShelf’i katladığınızda
cam rafın altında neredeyse kaybolarak yer tasarrufu sağlar.
LowFrost
Buz oluşmasını büyük ölçüde düşürdüğü için LowFrost teknolojisi çok işinize
yarayacak. Çift kapılı buzdolaplarında çok daha seyrek olarak buz çözme
işlemine gerek duyulur ve böylece enerji tüketimi sabit kalır. Ama yine de
buz çözmek gerekirse kolay bir yolu var: Buzdolabının tabanındaki bir kapak
sayesinde bu işlemi kolayca ve çabuk halledebilirsiniz.

*Duvara sıfırlanmış şekilde yerleştirme Glass Edition NoFrost üstten donduruculu cihazlarda mümkün değildir.
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Bulaşık ve Çamaşır Makineleri
Bulaşık Makineleri

Fingerprint free (Parmak İzi Tutmaz)
Bulaşık makinenizin dış yüzeyine kaplanan özel bir film tabakası sayesinde çelik
dış yüzey üzerinde parmak izi kalmaz ve leke oluşmaz.
Fingerprint free

Tüm Bosch bulaşık makineleri A kurutma sınıfında ve
Yük Sensörü, DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı),
Auto3in1, EcoSilence Drive özelliklerine sahiptir.
Shine&Dry (Parlak Kurutma Özel Fonksiyonu)
Devrim yaratan parlak kurutma özel fonksiyonu ile ara durulama programı artık
daha kullanışlı. Çünkü daha yavaş kurutma ile daha yoğun parlaklık elde edilir.
Üstelik doğal Zeolit® mineralleri sayesinde enerji tasarrufu yapılır. Ayrıca hem
cam hem plastik bulaşıklarda pırlanta etkisinde parlaklık ve kurutma sağlanır.
Parlak Kurutma

GlassSecure Tray (Kadeh Tutucu)
Uzun saplı bardaklarınızın güvenli bir şekilde ve çizilmeden temizlenmesini
sağlar.

IntensiveZone (Çok Yoğun Temizleme)
IntensiveZone (Yoğun yıkama) fonksiyonu alt sepette su basıncını artırarak kirli
tencere ve tavalar için yoğun bir yıkama alanı oluşturur. Böylece kirli tencere ve
tavalarla, üst sepetteki hassas bardak ve tabaklar bir arada yıkanabilir.

Power 55’ (Hızlı 65°C)
Bu yıkama programı sayesinde 12 kişilik bulaşık, sadece 55 dakikada yıkanır.
Üstelik A sınıfı yıkama performansı ile 1,35 kWh enerji ve sadece 11 litre su
tüketerek.

VarioFlex Pro Sepetler
VarioFlex Pro sepetler genişletilmiş yükleme alanı ile size daha fazla esneklik
sunar. Büyük veya küçük parçalar, şarap kadehi veya kupalar, çok fazla
miktarda veya az sayıda bulaşık gibi her türlü bulaşık için makinenizin raflarını
ihtiyacınıza uygun şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu üstün esnek raf teknolojisi,
bulaşıklarınızı makinenizin sepetlerine çok pratik ve güvenilir bir biçimde
yerleştirebilmenizi sağlar.
Rackmatic
Rackmatic (Ayarlanabilir Üst Sepet)
Rackmatic teknolojisi sayesinde basit bir el hareketiyle üst sepetin yüksekliğini
doluyken bile ayarlayabilir, alt sepete büyük tabakları ve tencereleri veya üst
sepete uzun kadehleri yerleştirmekte hiç zorlanmazsınız.

Sessiz
Bosch bulaşık makineleri birçok yeni teknoloji sayesinde sessizce çalışır ve sizi
rahatsız etmez.

Half Load (Yarım Yük Seçeneği)
Bu özellik sayesinde ister üst ister alt ya da üst ve alt sepeti birlikte kullanarak az
miktardaki bulaşığınızı ekonomik olarak en mükemmel şekilde yıkayabilirsiniz.

Yük Sensörü
Bosch bulaşık makineniz, ayrıcalıklı yük sensörleri sayesinde makineye
doldurulan bulaşık miktarını belirler. Buna göre yıkama için ne kadar su
harcaması gerektiğine karar verir ve her seferinde sadece ihtiyacı kadar su alır.

EcoSilence DriveTM: BLDC Motor Teknolojisi
EcoSilence DriveTM, Bosch mühendisleri tarafından geliştirilen, şimdiye kadar
bulaşık makinelerinde kullanılan motorların tümüne kıyasla daha sessiz, daha
hızlı, daha çok enerji verimliliğine sahip, daha sağlam ve daha güçlü fırçasız bir
motordur. EcoSilence DriveTM sayesinde yeni ActiveWater bulaşık makineleri
olağanüstü derecede sessiz çalışır.

Auto3in1
Toz, jel, tablet, hangi bulaşık deterjanını kullanırsanız kullanın Bosch bulaşık
makineniz Auto3in1 otomatik deterjan tanımlama sistemi sayesinde yıkama
sürecini sizin kullandığınız deterjan türüne göre ayarlar. Otomatik deterjan
tanımlama özelliğine sahip dünyadaki ilk ve tek bulaşık makinesi Bosch’ta!

Daha çok bulaşık yıkar.
ActiveWater bulaşık makineleri daha geniş iç hacme sahiptir. 3 çekmeceli
ActiveWater bulaşık makinelerinde 14 kişiye kadar yemek takımı yıkanabilir.

Çamaşır Makineleri
Miktar Otomatiği, Köpük Tarama
Miktar otomatiği ve köpük tarama özellikleri sayesinde makineye alınan su,
çamaşırın cinsine ve miktarına göre ayarlanır. Köpük varsa tespit edilip ilave
durulama yapılarak giderilir. Tüm Bosch çamaşır makinelerinde bu özellikler
mevcuttur.

Elde/Yünlü Yıkama Programı
Bosch çamaşır makinelerinde elde yıkanması gereken çamaşırlarınız veya yünlü
kıyafetleriniz için Elde/Yünlü özel yıkama programını kullanabilirsiniz.

DosageAssist (Akıllı Dozaj Yardımcısı)
Bu sistem sayesinde her yıkamada tablet deterjanlardan maksimum verim
sağlanır. Tablet deterjan, yıkama sürecinin en uygun anında özel tasarlanmış
sepetin içine otomatik olarak düşer ve bu sepette yıkama esnasında kontrollü
olarak çözülür. Bu şekilde her yıkamada en mükemmel sonuç elde edilir.

Çok Katlı Su Koruması
Bütün Bosch çamaşır makineleri çok katlı su emniyet sistemiyle donatılmıştır.
Bu sistem, normal çalışma basıncına oranla 7 kat daha fazla basınca karşı
dayanıklılığı test edilmiş su giriş hortumunu, makinedeki nedensiz su seviyesi
yükselmelerini engelleyen özel taşma-koruma düzeneğini ve çalışma sırasında
kapağın açılmamasını sağlayan elektronik kilitleme mekanizmasını içerir.

AquaSensor
AquaSensor suyun bulanıklık derecesini çok detaylı bir şekilde ölçüp
gerektiğinde program akışını değiştirerek kusursuz bir sonuç elde etmenizi
sağlar.

Otomatik Yük Algılama
Bu teknoloji, yıkama programı esnasında yıkanacak çamaşırın ağırlığı için gerekli
olan enerji ve suyun kullanılmasını sağlar. Böylece hem enerji, hem de sudan
tasarruf etmiş olursunuz.

AquaStop
AquaStop su emniyet sistemi, makinenizi her türlü su arızasına karşı korur.
Hatta cihazınız kapalı konumdayken veya elektrikler kesildiğinde bile bu emniyet
sistemi devrededir.

Rekor Sürede Anında Temizlik; Süper-Kısa 15’ Yıkama Programı
Dünyanın ilk en kısa yıkama programı Süper-Kısa 15’, az kirlenmiş çamaşırların
rekor zamanda ve süper hızda yıkanması demek! 2 kg’lık çamaşır için ideal olan
bu programda ana yıkama, iki durulama ve sıkma işlemi sadece 15 dakikada
bitiyor!

DosageAssist
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Çamaşır Makineleri ve Fırınlar
Çamaşır Makineleri

Kendi Kendini Temizleyen Deterjan Çekmecesi
Çok taraflı yeni su giriş sistemi, deterjan çekmecesinin duvarlarını temizler ve
böylece herhangi bir deterjan artığı kalmaz.

ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation)
Bu logolu cihazlarımız, programları ve opsiyonları sayesinde alerjik etkiler
yaratabilecek polen, hayvan tüyü, deterjan kalıntıları gibi etkenleri maksimum
oranda yok edebilmektedir.

Maksimum Güvenlik
Bosch fırınların yeni tasarlanan tepsilerinde yer alan özel sistem sayesinde
tepsiler fırının içinden tamamen çıkmadan durur. Böylece sadece gerektiği
kadar ilerleyen tepsiler, güvenli bir şekilde sabit dururken; siz de gerekli kontrol
işlemlerini yapabilirsiniz.
Düşük Fırın Camı Isısı
Emniyetiniz için yeni Bosch solo fırınlarda ön cam ısısı düşürülmüştür.
Özel fan ve kapak sistemi sayesinde gerçekleştirilen bu iyileştirme ile
içiniz daha da rahat olacak.

Fırınlar

Teleskopik Tepsi Sistemi
Bu sistem, tepsilerin tamamının bir ray sistemiyle rafla aynı seviyede
çıkarılmasını sağlar. Böylece artık gerektiğinde fırının içine elinizi sokmanıza
veya tepsiyi dışarıya çıkarmanıza gerek kalmaz. Bu sistem sayesinde fırındaki
yemekleri daha kolay ve güvenilir bir şekilde kontrol edebilirsiniz.

A Enerji Sınıfı
Bosch fırınlar, içindeki özel izolasyon malzemesi ve ısı yalıtımlı camları
vasıtasıyla sıcaklğı fırın içinde daha uzun süre tutar. Böylece fırın daha az enerji
harcamış olur.

Tamamen Cam İç Kapak
Şık tasarımlı tamamı cam iç kapağın düz cam yüzeyi sayesinde temizlik işi
oldukça kolaylaşır.

Kolay Temizlik
Yeni geliştirilen birçok özelliği sayesinde Bosch solo fırınların temizlenmesi artık
çok daha hızlı ve pratik. Fırınınızı özel düz iç kaplaması sayesinde hızlıca silebilir,
çıkartılabilen yan tel rafları sayesinde ulaşılması zor yan duvarlara rahatça
ulaşıp temizleyebilir, komple cam iç kapak tasarımı ve hatta kapağın kolayca
sökülebilme özelliği sayesinde kısa sürede fırınınızı pırıl pırıl yapabilirsiniz.

Çocuk Emniyet Kilidi
Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede
çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.

Gaz Emniyet Sistemi
Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz
sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.

Katalitik Fırın Arka Duvarı
Katalitik emaye ile kaplanan fırın arka duvarı sayesinde yağ ve kir tanecikleri
emaye yüzey tarafından emilir ve pişirme esnasında fırın içindeki sıcaklık
nedeniyle yanar (okside olur). Böylece hem fırın içi kolay temizlenir hem de
pişen yemeğin kokusu önemli ölçüde azalır.

SoftClose
SoftClose özellikli Bosch fırınların kapakları, özel tasarım sistemi sayesinde en
sert hareketlerde bile yavaşça kapanır. Böylece elleriniz doluyken fırının kapağını
kapatmak için tekrar geri gelmenize gerek kalmaz.

Elektronik Saat
Bu saat türünde hem günün saatini görebilir, hem pişirme zamanını başlatıp
bitirebilirsiniz. Ayrıca seçtiğiniz ısıtma türünü de görmeniz mümkün.

Yeni Tepsi Askı Sistemi
Klips sistemi, tepsi askılarının kolayca çıkarılıp takılabilmesini sağlar. Bu sayede
fırın içi kolayca temizlenir. Ayrıca askılar bulaşık makinesinde de yıkanabilir.

Fırınların Pişirme Programları

Multifonksiyonel 3D Plus (Sıcak Hava)
3 katta birden pasta, kek veya pizza gibi hamur işlerinin pişirilmesinde
kullanabileceğiniz en ideal çözümdür. Üstelik sebze ve benzeri gıdaların kurutma
işlemi için de kullanabilirsiniz.

Pizza Kademesi
Alt sıcaklık ve sıcak hava dolaşımı özelliklerinin bir arada kullanıldığı bu pişirme
türü özellikle derin dondurulmuş pizza ve patates kızartması gibi gıdaların
hazırlanması için uygundur.

Manuel Hızlı Ön Isıtma
Bu ısıtma türünde bütün rezistanslar devreye girer ve 175°C sıcaklığa erişilir.
Böylece hem enerjiden hem de zamandan tasarruf sağlanır.

Alt/Üst Isıtma
Kızarmış etler, bisküvi, küçük hamur işleri ve sufleler için kullanabileceğiniz
klasik pişirme türüdür.

Alt Isıtma
Sulu gıdaların hazırlanmasına veya alttan kızartmalara uygundur.

Fanlı Izgara
Ördek, kaz ve diğer büyük kızartmalarınız için en ideal pişirme türüdür.

Vario Büyük Yüzeyli Izgara
Aynı anda birden fazla bifteğin, sosisin veya balığın ızgarada pişirilmesini sağlar.
Ayrıca bu özellik değişken olarak üç kademeye ayarlanabilir.
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Fırınlar ve Ocaklar
Fırınların Pişirme Programları

Vario Küçük Yüzeyli Izgara
Aynı şekilde üç kademeye ayarlanabilen küçük yüzeyli ızgara, özellikle küçük
porsiyonlardaki ızgaralar ve gratenler için uygundur.

Çözme
Et, tavuk, balık, ekmek ve kek gibi donmuş gıdaları çözme işleminde kullanılır.

Sıcak Tutma
Yemeklerinizi sıcak tutmak için hazırlanmıştır.

Ocaklar

Gaz Emniyet Sistemi
Rüzgârın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi, gaz
sızıntısını önleyerek can güvenliğinizi sağlar.
Düğmeden Otomatik Ateşleme
Bu özellik sayesinde düğmeyi çevirirken aynı anda ocağı da yakmış olursunuz.
Böylece ara vermeden mutfaktaki işlerinize devam edebilirsiniz.

Aklınız
kalmasın.

444 6 333
Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve
2 saat aralığında oluşturulabilen randevu
sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.

Yedek parça
hizmetleri

Küçük ev
aletlerinin evden
teslim alınarak
onarılması

Daha uzun ömürlü
cihazlar için orijinal
yedek parçaları yetkili
servislerden temin
edebilirsiniz.

Online olarak
servis randevusu
oluşturabilirsiniz.

Küçük ev aletlerinizi
evinizden teslim
alarak onarıyoruz.

Servis tamamlanana
kadar geçici ürün
temini hizmetimizden
yararlanabilirsiniz.
Servis
tamamlanana
kadar geçici
ürün temini

Acil nöbetçi servis hizmeti
alabileceğiniz saatler:
Pazar 10.00-22.00
Diğer günler 20.00-22.00
Acil nöbetçi
servis hizmeti
Pazar
10.00-22.00
Diğer günler
20.00-22.00

Servis
hizmetlerimizde
kredi kartıyla ödeme
yapabilirsiniz.

Kredi kartı ile
ödeme imkânı

+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis
güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.
Ek garanti alarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre
koruma altına almış olursunuz.
Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi
konularında detaylı bilgi için 444 6 333 numaralı Bosch Çağrı Merkezimizi arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilir
veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

