
Beépíthető készülék
ajánlatok
Érvényes: 2009. november 1-től december 31-ig

Vásároljon most 3 vagy 5 darab Bosch beépíthető  
készüléket és egy Bosch turmixgéppel vagy egy  
konyhai robotgéppel lesz gazdagabb!

Részleteket keresse a szórólapon.



Professzionális készülékek a hétköznapi használathoz.

 Pirolitika
Ennél a tisztítási formánál a sütő bel-
ső részén található szennyeződések 
magas hőfokon – a speciálisan erre  
a célra kifejlesztett sütőfunkció be-
kapcsolásával – egyszerűen leégnek.  
A folyamat után elég egy nedves szi-
vacs is, hogy a visszamaradt hamut 
eltávolítsuk, így nincs szükség  
vegyszerekre a tisztításhoz.

Teleszkópos sütősín
A Bosch beépít he tő sü tők egy része 
már alap fel sze relt ség ként tar tal maz 
te lesz kó pos sü tő sínt, vagy azok 
igény ese tén kü lön meg ren del he tők. 
Ki vi tel től füg gően 2 vagy 3 szin tű 
te lesz kó pos sü tő sí nek egyszerűsítik 
a há ziasszo nyok mun ká ját, te szik 
könnyeb ben hoz zá fér he tő vé 
a ké szí ten dő fi nom sá go kat.

Indukció
Még több profizmus
Az indukciós zóna felismeri a ráhelye-
zett edényt, méretét és automatiku-
san alkalmazkodik hozzá.  
Ebből eredően nem „fűti” feleslegesen 
konyháját, azaz maximális energia- 
hatékonysággal működik.  
Az indukciós eljárásnak köszönhetően  
a főzőzónák nem melegszenek fel,  
így a tisztítás is gyerekjáték.

HBA73B550 HBA43T350 HBA43T360 HBA43T320

Beépíthető önálló sütő, nemesacél Beépíthető önálló sütő, nemesacél Beépíthető önálló sütő, fekete Beépíthető önálló sütő, fehér

–  Multifunkció 3D Komfort sütő  
8 funkcióval 

– Pirolitikus tisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Gyermekzár, sütővilágítás
–  Süllyesztett gombok
–  Szimbólumos kijelző

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval
–  Katalitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat
–  3-szintű teleszkópos sütősín
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Sütővilágítás
–  Süllyesztett gombok

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval
–  Katalitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat
–  3-szintű teleszkópos sütősín
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Sütővilágítás
–  Süllyesztett gombok

–  Multifunkciós sütő 7 funkcióval
–  Katalitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat
–  3-szintű teleszkópos sütősín
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Sütővilágítás
–  Süllyesztett gombok

124.990 Ft*219.990 Ft* 124.990 Ft* 124.990 Ft*

PIE645T14E PIE645Q14E PIF645R14E PKF659V14E

Indukciós főzőlap, 60 cm Indukciós főzőlap, 60 cm Indukciós főzőlap, 60 cm Üvegkerámia főzőlap, 60 cm, fehér

–  Keretes kivitel
–  4 indukciós főzőzóna, edény- 

felismeréssel
–  TouchControl érintőszenzoros kezelés
–  Időzítő (timer), kikapcsolás  

funkcióval, minden főzőmezőhöz
–  2-fokozatú maradékhő kijelzés  

minden főzőzónához
–  PowerBoost funkció, minden  

főzőzónához

–  Keretes kivitel
–  4 indukciós főzőzóna, edény- 

felismeréssel
–  SuperQuattro érintőszenzor
– Maradékhő kijelzés
–  PowerBoost funkció, minden  

főzőzónához

–  Keretes kivitel
–  2 indukciós főzőzóna, edény- 

felismeréssel
–  2 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna,  

melyből:  1 kétkörös főzőzóna
–  SuperQuattro érintőszenzor
–  Időzítő (timer), kikapcsolás  

funkcióval, minden főzőmezőhöz
– Maradékhő kijelzés
–  PowerBoost funkció, minden  

főzőzónához

–  Keret nélküli kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna, 

melyből: 1 kétkörös főzőzóna
–  Zónaátkapcsolás kezelőgombbal
–  Felül elhelyezett kezelő kapcsolók
–  4-szeres maradékhő jelzés

159.990 Ft*169.990 Ft* 129.990 Ft* 132.490 Ft*
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A
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A
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Osztály



PCQ715B80E PCP615B80E NGU4151DH

Gázfőzőlap, 70 cm Gázfőzőlap, 60 cm Gázfőzőlap, 60 cm

–  Nemesacél
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-,  

1 Wok-égő
–  Egykezes gyújtás
–  Zománcozott edénytartó rácsok
–  Termoelektromos égésbiztosító

–  Nemesacél
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-égő
–  Egykezes gyújtás
–  Zománcozott edénytartó rácsok
–  Termoelektromos égésbiztosító

– Nemesacél
– 1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-égő
– Egykezes gyújtás
– Zománcozott edénytartó rácsok
– Termoelektromos égésbiztosító

89.990 Ft* 74.990 Ft* 44.990 Ft*

SGI84M05EU (nemesacél) SGI55E75EU (nemesacél) SGI53E55EU (nemesacél) SGV43E93EU

Integrálható mosogató, 60 cm Integrálható mosogató, 60 cm Integrálható mosogató, 60 cm Teljesen integrálható mosogató, 60 cm

–  Terítékszám:  12
–  Fogyasztási értékek:  13 liter/1,05 kWh
–  Zajszint:  49 dB (re 1 pW)
–  4 program
–  VarioSpeed 70 perces mosogatás
–  AquaSensor
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Előreprogramozás 1-19 óra
–  Váltókar technika
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
–  Elektronikus gyerekzár
–  Állítható felsőkosár „RackMatic” rendszerrel

–  Terítékszám:  12
–  Fogyasztási értékek: 13 liter/1,05 kWh 
–  Zajszint: 49 dB
–  2x5 program
–  Aquastop, elektronikus vízvédelem
–  Féltöltet mosogatási lehetőség
–  Előreprogramozás 1-19 óra között
–  Elektronikus só- es öblítőszerhiány 

kijelzés
– Állítható magasságú felsőkosár
–  Lehajtható tányérbetét (2) az alsó 

kosárban

–  Terítékszám:  12
–  Fogyasztási értékek: 17 liter/1,05 kWh 
–  Zajszint: 52 dB
– 2x5 program
– Féltöltet mosogatá si lehetőség
– AquaStop, elektronikus vízvédelem
–  Süllyeszthető forgatógombos program- 

választás
–  Elektronikus só- és öblitőszerhiány 

kijelzés
– Állítható magasságú felsőkosár

–  Terítékszám:  12
–  Fogyasztási értékek: 17 liter/1,05 kWh 
–  Zajszint: 54 dB
–  2x4 program
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Féltöltet mosogatási lehetőség
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Átfolyós vizmelegítő
–  Álítható felsőkosár

139.990 Ft*169.990 Ft* 129.990 Ft* 109.990 Ft*
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* Javasolt ár Áfa-val, az árváltozás jogát fenntartjuk!



Nem mindennapi készülékek mindennapjaink megkönnyítésére.

Gőzpárolás
Manapság a gőzpárolás egyre nagyobb 
teret hódít, hiszen egészségesen és 
az ízek megőrzésével készíthetünk 
benne zöldségeket, halat, vagy húst. 
Működésükre jellemző, hogy az éte-
lek főzése nem bő vízben történik, 
hanem gőz áramlik az étel felületére, 
ami ott lecsapódik, és közben hőt ad 
át az ételnek. Ennek a folyamatnak 
köszönhetően a főzési idő lecsökken, 
az elkészült ételek küllemre és ízüket 
tekintve is jobbak lesznek.  
Összehasonlítva más főzési eljárások-
kal a nem túlnyomásos párolás sokkal 
kíméletesebb, így a megmaradó vita-
minok és ásványi anyagok mennyisége 
jelentősen nagyobb.

Gőzpároló

Gyerekzár Gyerekzár
A gyerekzár funkció zárolja a sütő min-
den programját és megakadályozza a 
készülék véletlenszerű bekapcsolását.

HighSpeed főzőzóna
A HighSpeed főzőzónákon az edény-
től és az étel mennyiségétől függően 
akár 20% idő is megtakarítható,  
a korábbiakhoz képest mely az új 
üvegkerámiának és a tovább fejlesz-
tett fűtőelemeknek köszönhető. PKF651R14E PKE645Q14E

Főzőlap, 60 cm Főzőlap, 60 cm

–  Keret nélküli kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed”  

főzőzóna, melyből: 
1 kétkörös főzőzóna

–  Időzítő (timer), kikapcsolás funkció-
val, minden főzőmezőhöz

–  SuperQuattro érintőszenzor
–  1-szeres maradékhő jelzés  

minden főzőzónához

–  Keretes kivitel
–  4 szupergyors „HighSpeed” főzőzóna
–  SuperQuattro érintőszenzor
–  1 fokozatú maradékhő jelzés minden 

főzőzónához
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás

78.990 Ft* 67.990 Ft*

HBN532E0 HBN210E0

Beépíthető önálló sütő, nemesacél Beépíthető önálló sütő, fekete

–  Multifunkciós sütő 5 funkcióval 
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Katalitikus öntisztító funkció
–  Gyorsfelfűtés
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Teleüveg sütőajtó
–  Gyermekzár
–  Sütővilágítás

–  Multifunkciós sütő 4 funkcióval 
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Timer (időzítő)
–   Sütővilágítás

89.990 Ft* 67.990 Ft*
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A
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HBC26D553 HMT85ML53 (balra nyíló)
HMT85MR53 (jobbra nyíló)

HMT85ML23 (fehér) 
HMT85ML63 (fekete)

HMT84M651

Gőzpároló, nemesacél Beépíthető mikrohullámú sütő, nemesacél Beépíthető mikrohullámú sütő Beépíthető mikrohullámú sütő, nemesacél

–  Vízkőtelenítő program
–  AutoPilot40
–  Hőmérséklet beállítási javaslatok
–  Memória funkció
–  Párolási hőmérséklet szabadon  

választható 35 °C-tól 100 °C-ig
–  Víztartály: 1,3 liter
–  Víztartály telítettség-kijelző
–  Magyar szöveges kijelző
–  Süllyesztett gombok, világító (nemesacél)

–  Digitális kijelző
–  AutoPilot7
–  Inverter technikával
–  Memória funkció (2 memóriahellyel)
–  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési 

idő és napi idő jelzésére
–  900 W mikrohullámú sütő
–  21 l nemesacél sütőtér
–  Oldalra nyíló ajtó, panoráma ablakkal
–  Kerámia sütőalj

–  Digitális kijelző
–  AutoPilot7
–  Inverter technikával
–  Memória funkció (2 memóriahellyel)
–  Nagyméretű digitális kijelző, elkészítési 

idő és napi idő jelzésére
–  900 W mikrohullámú sütő
–  21 l nemesacél sütőtér
–  Oldalra nyíló ajtó, panoráma ablakkal
–  Kerámia sütőalj

–  900 W mikrohullámú sütő
–  AutoPilot7
–  Memória funkció (1 tárolóhellyel)
–  25 l nemesacél sütőtér
–  Nagyméretű digitális kijelző,  

elkészítési idő és napi idő jelzésére
–  Balra nyíló ajtó

134.990 Ft*

149.990 Ft*

249.990 Ft*

104.990 Ft*

134.990 Ft* 89.990 Ft*

139.990 Ft*

SGI33E35EU (nemesacél) SRI45M15EU (nemesacél) SRV53M03EU

Integrálható mosogató, 60 cm Integrálható mosogató, 45 cm Teljesen integrálható mosogató, 45 cm

–  Terítékszám:  12
–  Fogyasztási értékek: 17 liter/1,05 kWh 
–  Zajszint: 57 dB
–  3 program 
–  Többszörös vízvédelmi rendszer
–  Süllyeszthető forgatógombos program 

választás
–  Elektronikus só- és öblitőszerhiány 

kijelzés
–  Állítható magasságú felsőkosár

–  Terítékszám: 9
–  Fogyasztási értékek: 13 liter/0,8kWh 
–  Zajszint: 52dB
–  2x4 program
–  Féltöltet mosogatási lehetőség
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
– Hőcserélő
– Gyerekzár
– Előreprogramozás 1-19 óra
– Maradékidő kijelzés
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány jelzés

–  Terítékszám: 9
–  Fogyasztási értékek: 13 liter/0,8kWh 
–  Zajszint: 49dB
–  5 program
–  AquaStop, elektronikus vízvédelem
– Hőcserélő
–  Elektronikus só- és öblítőszerhiány 

kijelzés
–  Állítható felső kosár
–  Lehajtható tányérbetét (2) az alsó 

kosárban

A
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* Javasolt ár Áfa-val, az árváltozás jogát fenntartjuk!



Elegáns vonalvezetés, kimagasló teljesítmény.

Többet kevesebb energiával:  
a teljesítményhatékony Bosch hűtő- 
készülékek maximális energiahaté-
konyságot nyújtanak Önnek.  
Az Euro-címke segítségével osztályoz-
zuk a készülékeket energiafelhaszná-
lásuk szerint A-tól G-ig.
A Bosch kínálatában megtalálhatóak 
az A+ és A++ energiaosztályú 
készülékek is. Az A++ akár 45%-kal, 
az A+ akár 25%-kal kevesebb energiát 
használ fel, mint a hasonló A energia-
osztályú készülékek. Ezekkel  
a készülékekkel egész évben, minden 
nap, energiát tud megtakarítani.

Az aktív NoFrost technikával ellátott 
készülékekben egy speciális Multi- 
Airflow keringtető rendszer működik, 
mely a hűtött hideg levegőt a hűtőtér 
és a fagyasztótér minden sarkába 
eljuttatja, eközben az áramló levegő 
magával viszi a nedvesség tartalmat, 
amely a készüléken kívül olvadékvíz 
formájában elpárolog. Ezzel a meg- 
oldással szükségtelenné válik  
a készülék rendszeres leolvasztása.

„Soha többé”  
leolvasztás: Bosch 
NoFrost készülékek

No Frost

KAN60A40 KGN36S50 / 52 / 54 / 20 „Glassline” KGV36X47 KIV34V00

Side by side hűtő, inoxlook Fekete / piros / vanilia / fehér üvegajtó
Króm-inox oldalfalak

Kombinált hűtő alsó fagyasztóval Beépíthető hűtő-fagyasztó kombináció

–  Nettó térfogat 334+170 l
–  Energia-felhasználás: 522 kW/év, A
–  Zajszint:  45 dB (re 1 pW)

–  Bárrész a jobboldali ajtóban
–  Jégkocka, daráltjég, hidegvíz 

gombnyomásra, megvilágítás érintésre
–  Elektronikus hőmérséklet-szabályozás 

pontos LCD kijelzés
–  Aktív NoFrost
–  Szuperhűtés, szuperfagyasztás
–  3 db biztonsági üvegpolc, ebből 2 

állítható magasságú es kihúzható
–  2 db átlátszó fagyasztófiók

–  Nettó térfogat:  221+66 liter
–  Energia-felhasználás:  280 kWh/év A+ 
–  Zajszint:  42 dB (re 1 pW)
–  NoFrost technika
–  Antibakteriális bevonat a hűtőtérben
–  LCD kijelzés
–  Szuperhűtés és fagyasztás
–  3 db üvegpolc, 2 db átlátszó zöldség-

tartó
–  Kivehető, krómozott palacktartó
–  2 db átlátszó fagyasztófiók 
–  Jégkocka készítő

–  Nettó térfogat 225+87 liter
–  Energia-felhasználás: 205 kWh/év, A++
–  Zajszint:  42 dB (re 1 pW)

–  Domborított kivitel, inoxlook
–  AntiBacteria
–  4 biztonsági üvegpolc, ebből 3 állítható 

magasságú, 1 osztott
–  Speciális, kivehető, krómozott  

palacktartó rács
–  Átlátszó zöldségtartó
–  Szintenkénti fagyasztás

–  Nettó térfogat 203+72 liter
–  Energia-felhasználás: 319 kWh/év, A
–  Zajszint:  41 dB (re 1 pW)

–  Ajtószerelés: „csúszópántos technika”
–  AntiBacteria
–  4 biztonsági üvegpolc, ebből  

3 állítható magasságú
–  Átlátszó zöldségtartó hullámos 

aljzattal
–  Szintenkénti fagyasztás
–  3db átlátszó fagyasztófiók

299.990 Ft*459.990 Ft* 129.990 Ft* 165.990 Ft*

A+ és A++ 
energia osztályok
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Osztály

A
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No Frost
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Osztály
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++ A
 Energia

Osztály

Anti
Bacteria

Anti
Bacteria

Anti
Bacteria

No Frost

A++ energiaosztály

-77% energia**

100% teljesítmény

A+ energiaosztály

-67% energia**

100% teljesítmény

** Összehasonlítva egy 2009-es hűtőszekrényünk normál program melletti
energia szükségleteit, egy hasonló tudású 1994-es hűtőszekrényünkkével.



DIB093650 DWA062450/092450 DWB069751/099751 DHI635H

Sziget páraelszívó, 90 cm Kürtős páraelszívó, 60 cm / 90cm Kürtős páraelszívó, 60 cm / 90 cm Kihúzható páraelszívó, 60 cm

–  Sziget elszívó főzőlap fölé,  
mennyezeti szereléshez 

–  Külön kapcsolható munkatér 
megvilágítás 4x20 W-os 
halogénlámpával 

–  Kivezetéses és keringtetéses 
üzemmódra is alkalmazható 

–  3 normál és 1 intenzív 
teljesítményfokozat 

–  Max. elszívóképesség: 660 m3/h
–  Mosogatógépben mosható fém zsírszűrő
–  Zajszint: 45 dB (A) re 1pW

–  Nemesacél üvegernyővel
–  Munkatér megvilágítás 2x28 W 

halogén izzókkal
–  3 teljesítmény-fokozat
–  Max. elszívóképesség: 410 m3/h
–  Mosogatógépben mosható fém 

zsírszűrő
–  Zajszint: 65 dB (A) re 1pW 

–  Nemesacél
–  Elektronikus vezérlés MetalTouch  

kezelőfelülettel
–  SoftLight
–  Fényerősség-szabályzó funkció
–  3 normál és 1 intenzív 

teljesítmény-fokozat
–  Intenzív fokozat, automatikus 

visszaállás
–  Max. teljesítmény 770 m3/h
–  Mosogatógépben mosható fém zsírszűrő
–  Zajszint: 65 dB (A) re 1pW 

–  60 cm szeles felső szekrénybe szerelhető
–  Munkatér megvilágítás (2x40 W)
–  Előlapfogantyú rendelhető (LZ 33050)
–  Kivezetéses és keringtetéses  

üzemmódra is alkalmazható
–  3 teljesítmény-fokozat
–  Max. elszívóképesség: 420 m3/h
–  Mosogatógépben mosható fém zsírszűrő
–  Zajszint: 64 dB (A) re 1pW

114.990/125.990 Ft*277.990 Ft* 179.990/199.990 Ft* 38.990 Ft*
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Elöltöltős mosógép Porzsákos porszívó Konyhai robotgép Gyümölcscentrifuga

–  Töltősúly:  6 kg
–  Centrifuga-fordulatszám:  1000 f/p
–  Időprogram, maradékidő-kijelzés
–  Speciális programok:  

sportruházat/fitness, extra rövid 15'
–  Érintős programmódosítás: gyűrő-

désmentesítő program, többletvíz, 
EcoPerfect, SpeedPerfect

–  VarioPerfect: idő- és energia optimali-
zálási programmódosítás, kiváló mosá-
si eredménnyel

–  AquaSpar mosási rendszer
–  Gyerekzár
–  Többszörös vízvédelmi rendszer

–  Teljesítmény: 2100 W
–  Strapabíró, mintás textil szívócső
–  300 mm szívószélességű keménypadló 

szívófej, puha szálú kefe betét
–  Elektronikus szívóerő-szabályozás
–  Teleszkópos szívócső tolókapcsolóval
–  Állítható padlószívófej, metál anyagból
–  Rés és kárpittisztító a készülékbe  

integrálva
–  Air Clean II higiénikus szűrőrendszer
–  Hatósugár: 8 m

–  550 W-os motorteljesítmény
–  4 sebességi fokozat, pillanatkapcsoló
–  "Multi-motion-drive" meghajtórendszer
–  Különböző pozíciókba állítható 

multifunkciós meghajtókar, 3 meghajtással
–  Nemesacél keverőtál, kapacitás: 3,9 l
–  Dagasztóvilla tésztaleválasztóval, 

habverő- és keverővilla
–  Nagyfokú biztonság, fedélzárral
–  Kibővíthető az egyedi megvásárolható 

tartozékokkal

–  Magas teljesítményű motor: 700 W
–  Széles betöltő nyílás
–  Nemesacél szűrő
–  Alumínium die-cast szorítópánt:  

magas préselő erő, szivárgás nélkül
–  Biztonsági üzemmód –  

Active Motor Management
–  Univerzálisan alkalmazható különféle 

gyümölcs- és zöldségfélékhez
–  2 sebességfokozat
–  Nagyméretű, levehető gyümölcshús 

tartály

38.490 Ft*117.990 Ft* 41.390 Ft* 32.990 Ft*

A
Mosási

hatékonyság

-10%

A
 Energia

Osztály

-60%

* Javasolt ár Áfa-val, az árváltozás jogát fenntartjuk!
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