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Számos variálhatósági lehetőség
Az Bosch Smart kompakt mosogatógépek egészen új perspek-
tívát nyitnak a beépíthető konyhák kialakításában. Az optimális 
méreteknek köszönhetően a tervezés számára nagyon sok egyé-
ni lehetőség nyílik. A nemesacél design tökéletes egységet biz-
tosít a többi (sütők, főzőlapok, páraelszívók) Bosch beépíthető 
készülékekkel és lehetőséget ad a harmonikus konyhakép meg-
valósításához.

Új konyhatervezés
Az ActiveWater Smart kompakt mosogatógépek magas szekrénybe 
való beépítési lehetősége vagy egy aljzat nélküli szigetes kialakí-
tásba való beillesztése teljesen új távlatokat nyit a konyhatervezés-
ben, miközben jól illeszkedik a modern úgynevezett panoráma- 
design-ba a többi Bosch beépíthető készülékekkel együtt.

Tökéletes beépíthetőség
Az új készülékek beépítési méretei megegyeznek a bútorgyártás-
ban már ismert nyílásméretekkel, így azok beépítése nem okoz 
semmilyen plusz költséget illetve időfelhasználást.

Extra igények megvalósítása
Számos egyedi elképzelés kialakítása lehetséges. Például  
a sütővel és más azonos méretű készülékekkel való párhuzamos 
vagy egymás alatti beépítés, 2 különböző méretű Smart  
kompakt mosogatógépek beépítése, mely a megnövekedett  
edényszám mellett a mosogatandó edények elkülőnítésére  
is lehetőséget ad.

Kedvezőbb ergonómia
Az új Bosch ActiveWater Smart mosogatógép beépíthetőségénél 
teljes egészében figyelembe vehető az Ön igénye a kényelmes 
ki- és bepakolás iránt, így a kedvező ergonómia kialakítás bizto-
sítja az Ön komfort érzetét.

A kicsik között a legnagyobb!
Bosch Active Water Smart kompakt mosogató
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Kevesebb energia- és vízfogyasztás 
– Green Technology inside 
Az új Smart kompakt mosogatógép energiát és vizet takarít  
meg az ActiveWater rendszernek köszönhetően, amely  
a mosogatási folyamat során a víz hatékonyságát a maximumig 
fokozza a gyorsabb felfűtés, a jobb szivattyúteljesítmény,  
a célzott vízeloszlás illetve az optimalizált szűrőrendszer révén. 
Az ActiveWater Smart kompakt mosogatógép a minimális  
fogyasztás ellenére magas szintű teljesítményt és komfortot 
kínál használójának.
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A
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Kicsi, erős és rugalmas az Ön konyhája számára,
kevesebb helyigénnyel
A 45 és 60 cm magassággal és 59 cm szélességgel az új be-
építhető kompakt mosogatógép praktikusan illeszkedik minden 
konyhabútorba egységes konyhaképet biztosítva az Ön számá-
ra. A 6 és 8 teríték kedvező helykihasználást biztosít többfajta 
igényt kielégítve az egyedülállók, a kis létszámú családok vagy 
irodák részére.



AquaSensor

Víztakarékos technika
a mosogatásnál az
AquaSensor segítségével 

A szabadalmaztatott AquaSensor folyama-
tosan figyeli a készülékben lévő víz szeny-
nyezettségét és csak szükség esetén dönt 
annak cseréjéről. Ezzel jelentős mennyisé-
gű vizet illetve áramot takarítva meg az Ön 
számára.

AquaStop Az elektonikus
AquaStop garantáltan
véd a vízkárok ellen 

Az AquaStop biztonsági rendszer a legtöbb 
Bosch mosogatógép alapvető tartozéka.  
Az AquaStop minden vízkártól megvéd, így 
Ön a gépet működés közben vagy kikapcsolt 
állapotban nyugodtan magára hagyhatja.

Higiénikus edényszárítás
a hőcserélő rendszerrel 

A hőcserélő rendszer a tisztító fázis távozó 
hőjét használja fel arra, hogy a következő 
mosogatási folyamat hideg csapvizét elő-
melegítse. Szárításnál az utolsó öblítő vízből 
maradó hő hatására a hideg vízzel teli hő-
cserélőnél a pára a készülék belső falán csa-
pódik ki. A kondenzációs szárítás energia-
takarékosabb és mivel nincs szükség az ajtó 
kinyitására a belső tér higiénikusabb.
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SCE53M35EU (nemesacél) SKE53M15EU (nemesacél)

Integrálható kompakt mosogató Integrálható kompakt mosogató
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VarioSpeed 47 dB
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49 dBVarioSpeed

–  Terítékszám: 8
–  Fogyasztási értéke: 8,5 liter/0,74 kWh
–  5 program: intenzív 70 °C, auto 45-65 °C,  

eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
–  Zajszint: 47 dB
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, 

IntenzívZóna
–  ActiveWater vízrendszer
–  AquaSensor, töltöttség szenzor
–  AquaStop elektronikus vízvédelem
–  Hőcserélő, üvegvédelmi technika
–  Előreprogramozás 1-24 óra között
–  Maradékidő kijelzés
–  Rugalmas kosárrendszer: 

2 mosogatókosár, lehajtható elemek  
az alsó kosárban

–  Váltókar technika, S-formájú spriccelőkar
–  Elektronikus só- és öblítőszerkijelzés
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár

Méretek: 59,5 x 59,5 x 50 cm

–  Terítékszám: 6
–  Fogyasztási értéke: 7 liter/0,6 kWh
–  5 program: intenzív 70 °C,auto 45-65 °C,  

eco 50 °C, kímélő 40 °C, gyors 45 °C
–  Zajszint: 49 dB
–  Kiegészítő funkciók: VarioSpeed, Higénia 

Plus 
–  ActiveWater vízrendszer
–  AquaSensor, töltöttség szenzor
–  AquaStop elektronikus vízvédelem
–  Hőcserélő, üvegvédelmi technika
–  Előreprogramozás 1-24 óra között
–  Maradékidő kijelzés
–  Rugalmas kosárrendszer:  

lehajtható elemek az alsó kosárban 
variálható evőeszköz tartó

–  Váltókar technika S-formájú spriccelőkar
–  3 részes hullámos szűrő
–  Elektronikus só- és öblítőszerkijelzés
–  Biztonsági ajtó és nyomógomb zár

Méretek: 45,5 x 59,5 x 50 cm

Új Új



ActiveWater mosogatók – takarékossággal a környezetért.
4 | Mosogatógépek

Zeolith® szárítás
A Bosch újdonsága a Zeolith®-tal történő 
energiatakarékos szárítás. A zeolith ás-
vány, amely a készülék alsó zárt részében 
helyezkedik el, speciális tulajdonsága, 
hogy megköti a vizet, miközben hőt bo-
csájt ki. Mivel minden újabb mosogatási 
ciklusban regenerálódik, így hatása a ké-
szülék egész élettartama alatt biztosított. 
Ezen folyamat révén a mosogatógép  
a kiváló szárítási eredmény mellett  
jelentős energiát is megtakarít, melynek  
a mértéke akár 20% is lehet!

 7 l
ActiveWater Eco

A Bosch legújabb és egyedi innovációjával 
az ActiveWater Eco mosogatógép újabb 
világrekordot döntött az víztakarékosság 
terén. Az egyedülálló konstrukciónak kö-
szönhetően 13 teríték elmosogatásához 
mindösszesen 7 liter vízre van szükség.

VarioSpeed

Gyorsabban mosogatni: 
VarioSpeed

A normál program mosogatási ideje átla-
gosan 140 perc, ami önmagában is kedve-
ző érték, míg a VarioSpeed opció lehetővé 
teszi ezen időtartam felezését, ami egy 
csupán 70 perces futamidőt vesz igénybe.

Féltöltet mosogatási
lehetőség

Kismennyiségű mosogatnivaló esetén 
hasznos segítség a féltöltet mosogatási 
funkció. Az edények a felső- illetve alsó 
kosár bármelyikébe és bárhová behelyez-
hetők. A mosogatási folyamat jelentős víz 
és energia megtakarításával végezhető.

Intensiv

Intenzívebben mosogatni: 
IntenzívZóna

Az erősebben szennyezett  
edények számára az alsó kosárban  
a megnövelt víznyomás és a magasabb  
hőmérséklet segítségével biztosított  
a tökéletes eredmény.

HigiéniaPlus opció
A higiéniaprogram választásával eltávolítható 
minden baktérium. Függetlenül a válasz- 
tott mosogatási programtól a belső  
hőmérséklet nem csökken. A HigiéniaPlus 
különösen alkalmas tehát érzékeny gyerek- 
és bébi eszközök alapos mosogatására.

Új Új

SMI69T25EU (nemesacél) SMI58M35EU (nemesacél)

Integrálható ActiveWater mosogató Integrálható ActiveWater mosogató 

–  Terítékszám: 14 
–  Fogyasztás 10 liter/0,86 kWh 
–  Zajszint: 42 dB 
–  2x6program 
–  LCD display, piros piktogramokkal 
–  Féltöltet, VarioSpeed, IntenzívZóna, 

Higénia program opciók 
–  AquaSensor, AquaStop 
–  Zeolith®-os szárítás 
–  Előreprogramozás 1-24 óra 
–  Állítható felsőkosár,  

3 szintű „RackMatic”-kal 
–  VarioFlex Premium kosárrendszer  

(6+6 lehajtható elem) 
–  Vario evőeszköztartó kosár a 3. szinten

–  Terítékszám: 13 
–  Fogyasztás 7 liter/0,97 kWh 
–  Zajszint: 46 dB 
–  2x5program 
–  LCD display, piros piktogramokkal 
–  Féltöltet, VarioSpeed opciók 
–  AquaSensor, AquaStop 
–  Előreprogramozás 1-24 óra 
–  Állítható felsőkosár,  

3 szintű „RackMatic”-kal 
–  VarioFlex kosárrendszer  

(2+2 lehajtható elem)

Új Új

SMV58M30EU SMV50E30EU

Teljesen integrálható ActiveWater mosogató Teljesen integrálható ActiveWater mosogató

–  Terítékszám: 13 
–  Fogyasztás 7 liter/0,97 kWh 
–  Zajszint: 46 dB 
–  2x5program 
–  LCD display, piros piktogramokkal 
–  Féltöltet, VarioSpeed opciók 
–  AquaSensor, AquaStop 
–  Előreprogramozás 1-24 óra 
–  Állítható felsőkosár,  

3 szintű „RackMatic”-kal 
–  VarioFlex kosárrendszer  

(2+2 lehajtható elem) 

–  Terítékszám: 12 
–  Fogyasztás 12 liter/1,05 kWh 
–  Zajszint: 46 dB 
–  2x5program 
–  LCD display, piros piktogramokkal 
–  Féltöltet opció 
–  AquaSensor, AquaStop 
–  Előreprogramozás 3/6/9 óra 
–  Állítható felsőkosár 
–  2 lehajtható elem az alsó kosárban
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* Csak 7 liter vízfogyasztás normál eco 50 °C programon.



Lenyűgöző teljesítmény, kifinomult stílus.
Új, nagy teljesítményű gázlapok a Boschtól
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Kettős kombi Wok-gázégő
A Bosch technikai újításainak egyike  
a kiemelkedő teljesítményű kombi Wok-
gázégő, amely kialakításának köszönhe-
tően tökéletes hőeloszlást biztosít, így 
nemcsak gyorsan, hanem biztonságosan 
készíthetünk rajta különböző ételeket. 
Az egzotikus és egészséges ázsiai ízek,  
így azonnal a konyhájába költöznek.

Új Új

PCR715M90E PCQ715B80

Gázfőzőlap, nemesacél, 70 cm Gázfőzőlap, nemesacél, 70 cm

–  5 Gázégő
–  Kettős kombi Wok-gázégő (5 kWh)
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Főkapcsoló
–  Gyerekzár
–  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

–  5 Gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarék-,  

1 Wok-égő (4 kW)
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal

Új Új

PCP615M90E PCP615B80E

Gázfőzőlap, nemesacél, 60 cm Gázfőzőlap, nemesacél, 60 cm

–  4 Gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Főkapcsoló
–  Gyerekzár
–  Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

–  4 Gázégő
–  1 erős-, 2 normál-, 1 takarékégő
–  Egykezes gyújtás
–  Termoelektromos égésbiztosító
–  Zománcozott edénytartó gumilábakkal



„Mesteri“ készülékek minden igényre.
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Legyen ön is 
Mesterszakács  
otthonában

A magyar tévénézők nemrég találkoz- 
hattak először a Viasat3 csatornán  
a Mesterszakács című műsorral. A reality 
show-ban 12 amatőr játékos méri össze 
tudását hétről-hétre a fődíjakért és  
a Mesterszakács címért. A Gianni Annoni 
és Bíró Lajos nevével fémjelzett műsor 
nagy népszerűségnek örvend a kulináris 
élvezetekre éhes nézők körében. Mivel  
a Bosch márka is elkötelezett híve  
a mesteri megoldásoknak és az ízletes  
ételeknek, ezért örömmel tett eleget  
a felkérésnek, hogy a játék szereplői a mi 
készülékeinkkel süssenek-főzzenek nap 
mint nap. A professzionális megoldások 
természetesen nem csak a show szerep-
lőinek adatnak meg, hiszen Ön is bármikor 
hozzájuthat a Mesterszakács-szetthez!

Indukció
Még több profizmus
Az indukciós zóna felismeri a ráhelyezett 
edényt, méretét és automatikusan alkal-
mazkodik hozzá. Ebből eredően nem  
„fűti” feleslegesen konyháját, azaz maxi-
mális energia-hatékonysággal működik.  
Az indukciós eljárásnak köszönhetően  
a főzőzónák nem melegszenek fel, így  
a tisztítás is gyerekjáték.

 Pirolitika
Ennél a tisztítási formánál a sütő belső 
részén található szennyeződések magas 
hőfokon – a speciálisan erre a célra ki-
fejlesztett sütőfunkció bekapcsolásával – 
egyszerűen leégnek. A folyamat után elég 
egy nedves szivacs is, hogy a visszamaradt 
hamut eltávolítsuk, így nincs szükség  
vegyszerekre a tisztításhoz.

Új Új

HBX53R50 (nemesacél) HBA73R450 (nemesacél)

Beépíthető önálló sütő Beépíthető önálló sütő

–  Katalitikus hát- és oldalfalak
–  Multifunkció 3D sütő 8 funkcióval: 

alsó/felső sütés, külön alsó sütés, 3D 
hőlégbefúvás, légkeverésés grillezés, nagy 
felületű grill, kis felületű grill, pizza funkció, 
kiolvasztás

–  XXL-méretű sütő, GranitEmail  
zománcbevonat

– Gyorsfelfűtés
– Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
– Süllyesztett gombok
– Elektronikus óra
– Sütővilágítás
– Teleüveg sütőajtó
– 1-szintű teleszkópos sütősín

–  Pirolitikus öntisztítás
–  Multifunkciós sütő 8 funkcióval: hagyomá-

nyos sütés, 3D légkeverés Plus, pizza 
funkció, külön alsó sütés, légkeveréses 
grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, 
kiolvasztás

–  Pontos hőfokszabályozás 50-300 °C között
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár
–  Hőszigetelt sütőablak, 50 °C
–  Süllyesztett gombok
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  1-szintű teleszkópos sütősín

HBA36B650 (nemesacél) PIE645Q14E

Beépíthető önálló sütő Indukciós főzőlap, 60 cm

–  Multifunkciós sütő 10 funkcióval: alsó/felső 
sütés, 3D légkeverés Plus, HydroBaking, 
pizza funkció, külön alsó sütés, légkeveréses 
grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, 
kiolvasztás, melegentartás

–  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
–  1 gombos programválasztás
–  Szimbólumos kijelző
–  AutoPilot40
–  GranitEmail zománcbevonat
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C)
–  Süllyeszthető, megvilágított kezelőgombok
–  Receptkönyv

–  Nemesacél kivitel
–  4 indukciós főzőzóna, edényfelismeréssel
–  Superquattro érintőszenzor
–  HighSpeed-üvegkerámia, dekor nélkül
–  1-szeres digitális maradékhő jelzés
–  Gyermekzár
–  Biztonsági kikapcsolás
–  PowerManagement funkció
–  Főkapcsoló
–  TopControl digitális kiejlzés
–  PowerBoost funkció, minden főzőzónához
–  Min. munkalapvastagság: 20 mm

AutoPilot
Új, súlyautomatikával ellátott automata 
programok szárnyas, hús és halételekhez 
(7, 10, 40 és 68 programos változat típus-
tól függően), melynek segítségével maxi-
málisan testre szabhatóak a sütési folya-
matok a tökéletes eredmény érdekében.
Az AutoPilot68 magyar nyelvű szöveges,  
a 10 és 40 programok piktogramos  
kijelzővel felszereltek.
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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 egysze-
rűsítik 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.

Katalitikus öntisztítás
A katalitikus tisztítású sütők belső falai-
nak speciális zománcozása lehetővé teszi, 
hogy a sütő faláról a rárakódott szennye-
ződések 200 °C – 300 °C között a magas 
hőmérséklet és az oxigén jelenlétében gáz 
halmazállapotúvá változzon. Ez a folyamat 
normál sütési hőmérsékleten is működik.

HBN532E1T (nemesacél) HBN431S1 (fekete)

Beépíthető önálló sütő Beépíthető önálló sütő

–  Multifunkció 3D sütési módok, 8 funkció
–  Katalitikus hátfal
–  Gyorsfelfűtés
–  Gyermekzár
–  Elektronikus óra
–  Sütővilágítás
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Süllyesztett gombok

–  Multifunkciós sütési módok, 7 funkció
–  Gyermekzár
–  Elektronikus óra
–  Süllyesztett gombok
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

HBN232E1L (nemesacél) HBN239E1L (nemesacél)

Beépíthető önálló sütő Beépíthető önálló sütő

–  Multifunkciós sütési módok, 7 funkció
–  Gyermekzár
–  Elektronikus óra
–  Süllyesztett gombok
–  2-szintű teleszkópos sütősín
–  Sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

–  Multifunkciós sütési módok, 7 funkció
–  Gyermekzár
–  Elektronikus óra
–  Süllyesztett gombok
–  Sütővilágítás
–  1-szintű teleszkópos sütősín
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háztartási készülékek
2009/2010

Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:  hétfő-csütörtök:  9.00-18.00
 péntek: 9.00-16.00

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

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax:(+36-1) 201-8786  
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

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

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

www.bosch-home.com/hu


