
Élvezze az új prémium készülékeket a Boschtól!

Mosás és szárítás igazi 
szakértőként: HomeProfessional 
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Még ha ez régimódian is hangzik, mi a Boschnál a készülékeinket éppen ugyanúgy készítjük  

már több mint 125 éve. Célunk azonos, gyárainkat nem hagyja el egyetlen olyan készülék sem, 

mely nem felel meg 100%-ban a minőségi, teljesítménybeli, illetve a modern kor magas követel-

ményeinek. Ezért fordítunk mind több időt kutatásra, fejlesztésre és tesztelésre. Mindez még 

mindig éppen ugyanúgy van, mint ahogyan az alapító Robert Bosch mondta:

„Inkább pénzt veszítsek, mint a vevőim bizalmát”. És ezt mi ma is nagyon időszerűnek tartjuk!

További információk a  
www.bosch-home.com/hu weboldalon!
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Jobban. A Bosch mindig jobb akar lenni. De ha a Bosch egy új prémium mosó- és szárítógép 

sorozatot hoz a piacra, akkor valóban az eddigiekhez képest többet akar nyújtani. Például:  

könnyebb készülék kezelést, mely az erősebb szennyeződéséket is kímélőbben távolítja el.  

Mosó- és szárítógép, mely mindent tökéletesen csinál, mint egy igazi szakértő.  

Mindezt az Ön ruhái, és pénztárcája érdekében is.

Ez a Bosch HomeProfessional.



*EcoPerfect opcióval
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Egy háztartási gép, melyet  
az ember első pillantásra ért.

Könnyű kezelhetőség, átláthatóság
A HomeProfessional készülékeknél rögtön 
látható és érthető, hogy hogyan működnek.  
A jól rendszerezett kezelőelemek, a programvá-
lasztó és a magyar nyelvű, nagyfelbontású  
TFT kijelző lehetővé teszik a megfelelést az 
egyéni igényeknek. Csak néhány kézmozdulat  
és kiválasztható a kívánt program. Vagy az 
automata menüpont választásával az i-DOS  
HomeProfessional-nál mindig első osztályú 
mosási végeredmény érhető el.

Programválasztó
A programválasztó használata tetszetős kiné-
zete mellett gyerekjáték. Egy forgatás és min-
den kedvelt, vagy szükséges program kényelme-
sen beállítható és a kijelzőn megtekinthető.

TFT kijelző
A nagyfelbontású magyar nyelvű kijelzőn az 
egyértelmű rendszernek köszönhetően a mosási 
opciók gyorsan és egyszerűen kiválaszthatók. 
Miután a kívánt paraméterek rögtön megjelen-
nek a kijelzőn, téves választás lehetősége kizárt.

Stand-by-használat
A HomeProfessional készülékek stand-by 
üzemmódban rendkívül alacsony fogyasztá-
súak. Továbbá 15 perc múlva automatikusan 
kikapcsolnak.



Illusztráció.
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Végre egy mosógép, amely 
automatikusan mindent 
helyesen végez!

A HomeProfessional mindig pontosan tudja, hogy mi zajlik 
éppen a készülékben.

Sok intelligens szenzor irányítja a mosógépben a folyamatokat.  
A különböző mérési eredmények alapján a mosás a gépben 
automatikusan úgy zajlik, hogy a lehető legoptimálisabb  
fogyasztás mellett a legjobb végeredmény szülessen.
A HomeProfessional mosógépek mindenkor a legjobb választ 
adják a mosási folyamat során felmerülő kérdésekre:
 
Mennyi mosnivaló van a gépben?
A betöltő szenzor felismeri, hogy mennyi ruha van a dobban.  
Ez az információ nagyon fontos ahhoz, hogy a mosószer adagolása 
jól történjen:
 
Mennyi mosószer szükséges?
Az i-DOS adagolószenzorja segítségével ellenőrzi az adagoló 
pumpát. Más szenzorok információja alapján szabályozza  
a folyékony mosószer pontos adagolását.
 
Milyen a mosnivaló anyaga?
Az intelligens ActiveWater™ technológia mindkét szenzora  
gondoskodik arról, hogy egyetlen csepp víz se menjen kárba.  
A vízszintmérő méri, hogy mennyi és milyen a betöltött ruha 
vízfelvétele és meghatározza az automatikus programoknak  
az anyag fajtáját*. Például a pamut több vizet szív fel mint  
a szintetikus anyagok. Így tud a készülék a következő kérdésre 
választ adni:

Mennyi víz szükséges?
Az ActiveWater™ technológia második szenzorja, mely egy analóg 
átfolyás mérő, mindenkor számon tartja, hogy mennyi viz folyik  
a dobba. A vízszintmérő szenzorral együtt meg tudják állapítani, 
hogy mennyi öblítésre van még szükség. Ennek révén alacsony 
vízfogyasztás mellett a legjobb tisztítási eredmény érhető el,  
de ehhez egy másik információ is szükséges:

Milyen szennyezett a mosnivaló?
Az AquaSensor folyamatosan figyeli a vizet és pontosan tudja, 
hogy a ruha mikor tiszta. Ezzel vezérli az öblítési folyamatok 
számát, anélkül, hogy a szükségesnél több vizet használna.

Milyen irányba forog a dob?
A 3D-szenzor gondoskodik arról, hogy a mosandó mindig egyenle-
tesen kerüljön tisztításra. Felismeri, hogy hol van a ruha a gépben 
és biztosítja, hogy ne legyen egyenletlenség és visszakerüljön  
a dob közepére. Az egyenletes mozgás nemcsak a ruhát kíméli, 
hanem a dobot is.

*HomeProfessional i-DOS WAY32840
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Igazi kényeztetés a ruháknak.
Bosch HomeProfessional mosógép 
és Persil mosószerek.
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Professzionális ruhaápolás: a Bosch HomeProfessional  
és a Persil együttműködésével
A Bosch HomeProfessional mosógépei jelentős technikai újítá-
sokkal járulnak hozzá az energiatakarékossághoz.A Persil mosó-
szereinek hatékonysága pedig a környezetvédelemhez. A két 
szakértő együtt zseniális megoldás a perfekt mosási eredmény 
elérésében, mely folyamat során korunk kihívásai, az energiaha-
tékonyság és környezetvédelem központi szerepet kapnak.

Az új Persil Black Expert
Az új Persil Black Expert Black Fix formulája  különleges színvéde-
lemmel látja el a fekete és sötét ruhákat, és hatékonyan távolítja el 
a makacs foltokat. Az új Persil Black Experttel a fekete nem csak 
szép, de az is marad, így a Bosch is ezt ajánlja mosógépeihez! 

Intelligens mosószer adagoló automatika i-DOS
Vége a pontatlan és kézi mosószer adagolásnak!  
A HomeProfessional i-DOS mosógép a folyékony mosószert és 
öblítőszert igény szerint adagolja. Önnek csak egyszer kell  
a tartályt feltölteni  (1,3 liter folyékony mosószerrel és 0,5 liter 
öblítöszerrel) és ez átlagosan 20 mosáshoz elegendő. A mosó-
gépben az intelligens szenzorok mérik a betöltött ruha mennyisé-
gét és szennyezettségét. Precíz adagoló pumpa biztosítja  
a megfelelő mennyiségű mosószert – milliliter pontossággal.  
Ez tökéletes a ruháknak, hiszen ezzel a kívánt tisztaság elérhető. 
És ez tökéletes a természetnek is, hiszen ezen mosószer  
adagolással akár 7.062 liter víz takarítható meg évente*,  
valamint jelentős mennyiségű mosószer is.

* A mosószer, vízkeménység, töltet és a szennyezettség függvényében.

Illusztráció.
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Kímélő és kíméletesebb – 
HomeProfessional

A VarioSoft™ dob garantálja a legjobb mosási eredményt.
A VarioSoft™ dob egyedülálló csepp alakú kialakítása optimálisan alkalmazkodik a mindenkori helyzethez a mosási folyamat 
során. A két dobforgási irány az egyes mosási programok automatikusan variálják. Az egyik irány esetén a cseppek lapos oldalán 

az anyagok finoman csúsznak. Amikor a dob a másik irányba forog, a csúcsos oldalak biztosítják az intenzívebb tisztítást az erősebb 
szennyeződések esetén. A speciális asszimetrikus lapát formának köszönhetően a mosandó nekiúszik a VarioSoft™ dob erre a célra 
kiképzett ablakának, mely minden fordulatnál  visszairányítja  a ruhát a dob belseje felé és gondoskodik az egyenletes keverésről.  
Ennek köszönhetően Ön kíméletesen éri el a kívánt mosási eredményt.



EcoSilence DriveTM

A különleges kompakt motor (BLDC) egyenárammal műkö-
dik, és az  energiát minden lassító körülmény nélkül tudja 

átadni a készüléknek, melynek révén a mosógép a legjobb A+++ 
energiaosztályba sorolható. Ez a többi A osztályos készülékekkel 
szemben akár 32%* energia megtakarítást is jelenthet. Ezen 
motorok hosszú életűek és az AntiVibration Design™-nal együtt 
minden programnál érzékelhetően halkabban működnek. 

A motor működik, működik  
és működik. 10 éven keresztül 
garantáljuk.

10 év garancia.
A súrlódás révén hő keletkezik, mely nem tesz jót a motornak.  
Az EcoSilence Drive™ motorok súrlódásmentesen működnek,  
így hosszú élettartamúak, melyet 10 évre garantálunk Önnek.

EcoSilence Drive™

g
év motor-

* Érték az EU 1061/2010 rendelkezésének megfelelően.
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A Bosch HomeProfessional  
minden mosási igényre tökéletes 
megoldást nyújt.

Folttisztító automatika

A folttisztító automatika célzottan eltávolít 16 féle 
különböző foltot anélkül, hogy ehhez bármiféle extra 
folteltávolítószert venne igénybe. Ezen programoknál a 
mosógép automatikusan állítja a hőmérsékletet, a dob-
mozgást, és az áztatási időt a folt típusának megfelelően.

A 16 leggyakrabban előforduló folt:
Bébiétel, vér, vaj/olaj, tojás, föld/homok, fű, kávé, kozme-
tikai anyagok, vörösbor, csokoládé, szennyezett zokni, 
izzadság, tea, paradicsom, narancs, eper.

VarioPerfectTM

A VarioPerfect™ opcióval majdnem mindegyik 
program módosítható az EcoPerfect (energia 

megtakarítás) vagy a SpeedPerfect (időmegtakarítás) 
aktiválásával.

Automata programok
Hogyan érjük el a kiváló mosási eredményt? Egyszerű, 
megnyomjuk a start gombot. Mindkét automata program 
biztosítja a megfelelő ápolást, egyrészt a normál mérték-
ben igénybevett másrészt az érzékeny ruhák esetében.  
A szükséges mosószer, víz és öblítőszer automatikusan 
kerül adagolásra és a mosási folyamat a mosandó ruha 
igényeihez igazított. A Bosch HomeProfessional mosógép-
pel az eredmény minden esetben kiváló.

Egyedi programok:

AllergiaPlus
Magasabb vízszint, plusz öblítés és magasabb hőmérséklet 
(pl. 60 °C) megszabadítja a ruhákat a maradék mosószertől. 
Ez különösen az érzékeny bőrű emberek számára fontos.

Tolltöltetű ruhanemű
A tolltöltetű anyagokat optimálisan kell vizezni és kímélete-
sen mosni. Ehhez a VarioSoft™ dobban elegendő hely van.

Sportruházat
A speciális anyagú és izzadsággal szennyezett sportruhá-
kat gyorsan kell benedvesíteni és rövid ideig mosni.

Ingek
Ez a program 2 ing és blúz számára alkalmas. A különösen 
kímélő centrifugálás könnyűvé teszi a vasalást. A vasalást 
nem igénylő ingeket vállfára akasztva kell szárítani.

Extra gyors – 15 perces mosás
2 kg enyhén szennyezett ruhanemű mosására alkalmas 
program. A textíliák 15 perc alatt (mosás, öblítés,  
centrifugálás) ismét tiszták lesznek.

Folt automatika

Illusztráció.
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megtakarítás 10 év alatt

85 000,- Ft**

megtakarítás 10 év alatt

85 000,- Ft**

HomeProfessional i-Dos mosógép HomeProfessional mosógép

WAY32890EU* WAY28790EU*

Energia Centrifuga

8
kg EcoSilence

Drive Folt automatika AquaStop

Energia

8
kg EcoSilence

Drive Folt automatika AquaStop

Műszaki adatok –  Töltősúly: 8 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia / víz1: 189 kWh/év 10 500 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1600 ford./perc
–  XXL Dobtérfogat: 65 l
–  Zajszint2: 49/72 dB (re 1 pW)

–  Töltősúly: 8 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia / víz1: 189 kWh/év 10 500 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1400 ford./perc
–  XXL Dobtérfogat: 65 l
–  Zajszint2: 49/71 dB (re 1 pW) 

Speciális 
Programok

–  Automata, kímélő automata, tolltöltetű anyagok, farmer/
fekete ruhanemű, ingek, sportruházat/fitness, extra rövid 
15’, függöny, 30 °C, gyors/mix, allergia plus, törülköző, 
gyapjú/kézi, finom-selyem

–  Foltautomatika-16 folttisztító program

–  Tolltöltetű anyagok, farmer/fekete ruhanemű, ingek, sport-
ruházat/fitness, extra rövid 15’, függöny, 30 °C, gyors/mix, 
allergia plus, törülköző, 30 °C, gyapjú/kézi, finom-selyem

–  Foltautomatika-16 folttisztító program

Opciók –  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási program- 
módosítás, kiváló mosási eredménnyel

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés:  
start/szünet, hőmérséklet, fordulatszám-módosítás, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, i-Dos 1, i-Dos 2, opciók beállítása,  
alapbeállítások és időprogram 1-24 óra

–  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási program- 
módosítás, kiváló mosási eredménnyel

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés:  
start/ szünet, hőmérséklet, fordulatszám-módosítás, 
folttisztítás, EcoPerfect, SpeedPerfect, opciók beállítása, 
alapbeállítások és időprogramozás 1-24 óra

Komfort és 
biztonság

–  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző 
–  i-DOS: automata folyékony mosószer adagolás
–  ActiveWater: víztakarékos mosás vezérlés
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–  EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával
–  Belső dobvilágítás
–  Öntisztító mosószertartály
–  Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítet-

tebb centrifugálás
–  Töltésmennyiség mérés
–  Fokozatmentes súlyautomatika
–  Túlhabzás figyelés
–  Gyermekzár
–  32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

–  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző
–  ActiveWater: víztakarékos mosás vezérlés
–  AquaSensor
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–  EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával 
–  Belső dobvilágítás
–  Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítet-

tebb centrifugálás
–  Öntisztító mosószertartály
–  Túlhabzás figyelés
–  Gyermekzár
–  32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

Készülékméret 85 x 60 x 59 cm 85 x 60 x 59 cm

1. 220 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °C-os pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel, valamint a készenléti állapot  
energiafelhasználása is figyelembe van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól. 2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C és 40 °C-os pamut mosás esetén.



megtakarítás 10 év alatt

85 000,- Ft**

megtakarítás 10 év alatt

107 000,- Ft**

Bosch Logixx VarioPerfect mosógép Logixx mosó-szárítógép

WAS32798ME* WVH28421EU*

Energia

8
kg EcoSilence

Drive Folt automatika AquaStop

Energia

8
kg EcoSilence

Drive
SelfCleaning
Condenser Újratöltési funkció AquaStop

Műszaki adatok –  Töltősúly: 8 kg
–  Energiaosztály: A+++
–  Energia / víz1: 189 kWh/év 10 500 liter/év
–  Maximális centrifuga fordulatszám: 1600 ford./perc
–  XXL Dobtérfogat: 65 l
–  Zajszint2: 49/74 dB (re 1 pW) 

–  Töltősúly: 7 kg mosás - 4 kg szárítás
–  Energiaosztály: B
–  Energiafogyasztás (mosás+szárítás) 5,67 kWh / 57 liter 
–  Centrifuga-fordulatszám: 1400 fordulat/perc
–  Dobtérfogat: 56 l
–  Zajszint2: 54/73 dB (re 1 pW)

Speciális 
Programok

–  Tolltöltetű anyagok, farmer/fekete ruhanemű, ingek,  
szenzitív, sportruházat/fitness, extra rövid 15’, függöny,  
30 °C, gyors/mix, gyapjú/kézi, finom-selyem

–  Foltautomatika-16 folttisztító program

–  PowerWash 60 perces program, mix, allergiaPlus, extra 
rövid 15’, gyapjú/kézi és finom/selyem

– Szálgyűjtő öblítése

Opciók –  VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódo-
sítás, kiváló mosási eredménnyel

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: start/
szünet, fordulatszám-módosítás, hőmérséklet, változtatás, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, opciók beállítása, alapbeállítá-
sok és időprogramozás 1-24 óra

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés: start/szü-
net, előmosás, extra öblítés, gyűrődésmentesítő program, 
fordulatszám-módosítás, intenzív mosás, hőmérséklet, 
szárítási idő

–  Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogra-
mokhoz hőmérsékletválasztással

Komfort és 
biztonság

–  Magyar nyelvű kijelző
–  ActiveWater: víztakarékos mosás vezérlés
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  AquaSensor
–  VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–  EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával 
–  Antivibrációs oldalfalak: nagyobb stabilitás és kiegyenlítet-

tebb centrifugálás
–  Töltésmennyiség mérés
–  Fokozatmentes súlyautomatika
–  Túlhabzás figyelés
–  Öntisztító mosószertartály
–  Kijelzés mosószer túltöltésre
–  Gyermekzár
–  Hangjelzés a program végén
–  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

–  Extra nagy kijelző: programfutás-, hőmérséklet-, fordulat-
szám-, maradékidő-, időprogram és gyerekzár-jelzésére

–  Átfolyós vízmennyiségmérő az optimális vízfelhasználás 
érdekében

–  VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–  AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
–  3D-AquaSpar mosási rendszer
–  Töltésmennyiség mérés
–  Fokozatmentes súlyautomatika
–  Túlhabzás figyelés
–  Kondenzációs technológia: nincs vízfelhasználás  

szárításkor
–  Időzített programok, automatikus szárítás funkció
–  Speciális programok: szálgyüjtő öblítése
–  Hangjelzés a program végén
–  Gyermekzár
–  32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Készülékméret 84,2 x 60 x 59 cm 84,2 x 60 x 59 cm

* Beérkezéstől függően.  ** Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es 
gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével , átlagos lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.
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A Bosch hőszivattyús szárítójának 
bemutató ábrája a szabadalmaztatott 
öntisztító kondenzátorral.  
Az automatikus kondenzátortisztításnak 
köszönhetően az energia osztály  
mindig A marad.

*EcoPerfect opcióval.

Egy szakértő mindig megtartja, 
amit ígér. A-60%* energia  
fogyasztási osztály egy életen át.
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Az első kondenzációs szárító,  
mely automatikus öntisztítóval 
rendelkezik.

Öntisztító kondenzátor™
A szabadalommal védett öntisztító kondenzátor egy egyedülálló 
technológiának köszönhetően minden egyes szárítási ciklus során 
3-4 alkalommal tisztításra kerül, ennek révén egy életen át haté-
kony marad. Az állandó tisztítás nem csak a fölöslegessé vált 
bolyhok tárolására fordított energiát takarítja meg, hanem csök-
kenti a szárítási időt, ezzel tovább csökkentve az áramfogyasztást. 
Ezért a HomeProfessional szárító működésének teljes élettarta-
mára a leghatékonyabb A energia osztályba tartozik.

ActiveAir technológia
A Bosch ActiveAir technológiája az eddigi szárítási technológia 
továbbfejlesztése. A többi kondenzációs szárítóhoz képest  
az ActiveAir technológia nem a hagyományos szárítással működik.  
A szárításhoz szükséges levegő a hőpumpa segítségével kevesebb 
költséggel kerül előállításra és az így keletkező meleg hatékonyab-
ban szárít.
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Az első kondenzációs szárító, 
amely 60% -kal kevesebb energiát 
fogyaszt , mint az A energia osztály. 
Ez egyszerűen világrekord!

100 %
Szárítási teljesítmény EcoSilence kompreszorral

A HomeProfessional szárító lelke az  
EcoSilence kompresszor. A modern techno-
lógiának köszönhetően a hűtőanyag tömí-

tése extrém gyors és rugalmas. Ez biztosítja a 
legjobb szárítási eredményt, mindegy, hogy gyors 
vagy energia megtakarító szárítást szeretnénk.

*  HomeProfessional WTY88780 
60%-al takarékosabb (0,19 kWh/kg),  
mint az A energiaosztály szabványértéke (0,48 kWh/kg)

SpeedPerfect

A SpeedPerfect opcióval szinte minden szárítási 
program egyénileg módosítható, melynek révén 
időmegtakarítás érhető el kímélő szárítás mellett. 
Így lehet szárítani például a gyakran használt 
szintetikus anyagokból 3,5kg-ot szekrény szárazra 
mindössze 36 perc alatt.

60 %
60%-al kevesebb fogyasztás,   
mint az  A energiaosztály

Az EcoPerfect opciót aktivizálva még több energia 
takarítható meg. A HomeProfessional kondenzá-
ciós szárító* ezáltal válik világrekorderré.
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A HomeProfessional kondenzá-
ciós szárító programjai ruháit  
eredeti minőségükben őrzik meg, 
akár több év használat után is.
Szenzitív szárítási rendszer

Az anyagok minőségét megőrző dobrendszer és az extra sima 
belső oldalak alkotják a rendkívül kímélő szárítási rendszert, mely 
biztosítja a ruhák optimális ápolását. A lendületes soft emelőlapá-
tok a ruhát minden fordulatnál lágyan keverik. Ezenkívül a textíliák 
nem csak egyszerűen fekszenek a dobban, hanem alulról optimáli-
san melegített levegővel kerülnek folyamatosan átszárításra.
Az eredmény: lágytapintású ruha még 100 szárítás után is.

Különleges programok: 

Extra 40 perces
Ezzel a speciális időprogrammal max. 2 kg-os mennyiség 
szárítható gyorsan és hatékonyan. Ezen program az extra 15 
perces mosóprogrammal mosott ruhák szárítására került kifejlesz-
tésre. Így a mosás és szárítás akár 1 óra alatt megtörténhet. 

Tolltöltetű ruhaneműk 
Ez egy speciális szárítási program, mely a nedvességtartalom 
figyelésével és a ruha szakaszos forgatásával zajlik. A töltősúly  
itt max. 2 kg tolltöltetű lehet, mely minden segédeszköz nélkül 
(mint pl. a tenisz labdák, a fellazítás miatt) rugalmas és puha 
végeredményt biztosít.

Párna és takaró (szintetikus anyagból)
Ezen programnál a párnák és takarók szintetikus töltetüknek  
és huzatuknak köszönhetően a lazítási és a hosszú szárítási 
szakaszok után nagyon kímélően száradnak.

Sportruházat
A sport szárítási program max. 2 kg rendkívül kényes szintetikus 
textíliát szárít megfelelő hőfokon, szekrénybe rakható állapotra.



megtakarítás 10 év alatt

179 000,- Ft**

megtakarítás 10 év alatt

155 000,- Ft**

megtakarítás 10 év alatt

26 000,- Ft**

HomeProfessional szárító EcoLogixx 7 szárító Avantixx 8 gőzszárító

WTY88780EU* WTW86563BY WTS86515BY

Energia

-60% SelfCleaning
Condenser DuoTronic

Energia

-50% Szenzitív szárítás
SelfCleaning
Condenser DuoTronic

Energia

DuoTronic

Műszaki adatok –  Töltősúly: 8 kg
–  Energiacimke: A-60%: 60%-kal ta-

karékosabb (0,19 kWh/kg), mint  
az A energiaosztály szabvány értéke 
(0,48 kWh/kg)

–  Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 1.27 kWh-146 perc;  
1000 ford./perc - 1.54 kWh-170 perc

–  Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

–  Töltősúly: 7 kg
–  Energiacímke: A-50%: 50%-kal  

alacsonyabb energiafogyasztás  
(0,24 kWh/kg), mint az A energiaosz-
tály szabványértéke (0,48 kWh/kg) 

–  Fogyasztás: 7 kg pamut, szekrényszáraz 
1400 ford./perc - 1,45 kWh-128 perc;  
1000 ford./perc- 1,68 kWh-149 perc

–  Zajszint: 65 dB (re 1 pW)

–  Töltősúly: 8 kg
–  Energiacímke: B
–  Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz 

1400 ford./perc - 3.74 kWh-105 perc;  
1000 ford./perc- 4.49 kWh-122 perc

–  Zajszint: 63 dB (re 1 pW)

Speciális 
Programok

–  Mix, gyapjú szárítás kosárban, 
törölköző szárítás, szintetikus 
takaró szárítás, plüss állat szárítás 
kosárban, jeans, időprogram (meleg), 
időprogram (hideg), sportruha 
szárítás, tolltöltetű anyagok, super 40 
perc, blúz/ing szárítás

–  Gyapjú, mix, sportruha szárítás, 
super 40 perc, ingek/blúzok, 
időprogram (meleg), időprogram 
(hideg)

–  Gyapjú, sportruha szárítás, tolltöltetű 
anyagok, super 40 perc

–  Gőzszárító program gyűrődésmente-
sítésre pamut, kímélő vasalást nem 
igénylő ruhákhoz

–  Gőzszárító program ruhafrissítésre 
business, és hétköznapi ruhákhoz

Opciók –  Szenzorvezérlésű TouchControl 
érintős kezelés: start/szünet, gyű-
rődésmentesítő program, opciók 
beállítása, szárítási fokozatok, me-
mória 1, memória 2, alapbeállítások, 
ecoPerfect, speedPerfect, időprog-
ram 1- 24 óra 

–  Szenzorvezérlésű TouchControl érin-
tős kezelés: kímélő, gyűrődésmente-
sítő program, menü, változtatás

–  Szenzorvezérlésű TouchControl 
érintős kezelés: start/stop, kímélő/
szuper kímélő szárítás, gyűrődésmen-
tesítő program, menü, változtatás

Komfort és 
biztonság

–  Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT 
kijelző az egyszerű kezelhetőségért

–  ActiveAir Technology, meleg levegő 
előállítására

–  VarioPerfect: idő- és 
energiamegtakarítás

–  Max. 120 perc ruhalazítás a program 
végén

–  DUO-Tronic készülékvezérlés
–  Nagyméretű nemesacélból készült 

dob, soft emelőlapát
–  Belső dobvilágítás
–  Gyermekzár
–  Hangjelzés a program végén
–  Ajtónyitás iránya: jobb/átfordítható

–  LC-Display a maradékidő- és késlel-
tetés-jelzésre, programfutás jelzés, 
kiegészítő-funkciók és figyelmeztető 
jelzések

–  ActiveAir Technology, meleg levegő 
előállítására

–  DUO-Tronic készülékvezérlés
–  Max. 120 perc ruhalazítás a program 

végén
–  Nagyméretű nemesacélból készült 

dob, soft emelőlapát
–  Belső dobvilágítás
–  Hangjelzés a program végén
–  Ajtónyitás iránya: jobb
–  Aláépíthető

–  LC-Display a maradékidő- és késlel-
tetés-jelzésre, programfutás jelzés, 
kiegészítő-funkciók és figyelmeztető 
jelzések

–  Max. 120 perc ruhalazítás a program 
végén

–  DUO-Tronic készülékvezérlés
–  Nagyméretű nemesacélból készült 

dob, soft emelőlapát
–  Belső dobvilágítás
–  Gyermekzár
–  Hangjelzés a program végén
–  Kondenzátor-védő szűrő
–  Zajszigetelés
–  Ajtónyitás iránya: jobb
–  Aláépíthető

Készülékméret 84,2 x 59,5 x 59,5 cm 84,2 x 59,8 x 62,5 cm 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

*  Beérkezéstől függően.  ** Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti 10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló 2001-es 
gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével , átlagos lakossági villamos energia árakkal számolva.
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Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

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

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

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, 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

© Bosch 2012. Készült a BSH Kft megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

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

Bosch Ügyfélszolgálat
–  Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt

–  Az egész országot lefedő szervizhálózat

–  Eredeti alkatrészek és kiegészítők

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












