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Bosch sütők számtalan extrával – 
hogy Önnek csak a vendégeivel kelljen 
foglalkozni.

AutoPilot – beépített automata programok
Súlyautomatikával ellátott automata programok szárnyas, hús- és 
halételekhez (7, 10, 40 és 68 programos változat típustól függő-
en), melyek segítségével maximálisan testre szabhatók a sütési 
folyamatok a tökéletes eredmény érdekében. Önnek semmi mást 
nem kell tenni, mint megadni a főzni kívánt étel súlyát és fajtá-
ját, majd elindítani a programot. A sütési módot, hőmérsékletet 
és időt a készülék automatikusan választja ki. A készülékkel való 
kommunikáció az AutoPilot68 esetében magyar nyelvű szöveges, 
a más automata programmal rendelkező készülékeken pedig 
piktogrammos kijelzőn történik.

Beállítási javaslatok – hasznos tanácsok az ízletes fogások 
elkészítéséhez
Az automata programok mellett a szöveges kijelzővel rendelkező 
Bosch sütőkben kapott helyet ez a funkció, mellyel a sütés gyerek-
játékká válik. A kívánt étel elkészítése során a sütő segít Önnek, 
és a megfelelő ételfajta kiválasztása, valamint az étel súlyának 
megadása után felajánlja a tökéletes végeredményhez szükséges 
sütési funkciót illetve sütési időtartamot, melyet Ön természetesen 
igényei szerint felülbírálhat. Így Önnek számtalan lehetősége lesz 
különféle ételek elkészítésére – szakácskönyv használata nélkül.

Memória funkció – a kedvenc ételei egyetlen gombnyomásra
Olyan ételek esetében, melyeket gyakran készít, nem kell többé 
minden alkalommal újra beállítania a készüléket. A számtalan-
szor felülírható memória eltárolja az Ön által preferált beállításo-
kat, és a memória gomb megnyomásával azonnal indítható 
az eltárolt program.

Sütőautomatika Tisztítás

Pirolitikus öntisztító automatika
Tökéletes tisztaság a lehető legkényelmesebb módon: gombnyo-
másra. A pirolitikus öntisztító funkció bekapcsolásával a sütő-
térben található szennyeződések magas hőmérsékleten leégnek 
a sütő faláról. A sütőtér alján hátramaradó hamut egyszerűen ki 
lehet törölni. Az öntisztító automatika a legmakacsabb szennyező-
déseket is eltávolítja, még az arra alkalmas tartozékokról is.

EcoClean öntisztítás  
Az EcoClean tisztítású sütők belső falainak speciális zománco-
zása lehetővé teszi, hogy a sütő faláról a rárakódott szennyező-
dések 200°C–300°C között a magas hőmérséklet és az oxigén 
jelenlétében gáz halmazállapotúvá változzon. Ez a folyamat nor-
mál sütési hőmérsékleten is működik.

A szür ke szí nű GranitEmail sü tő tér-be vo nat nem  csak op ti kai lag 
nyújt kel le mes lát ványt, de anya ga a sü tő tér tisz tí tá sát is je len tő-
sen meg könnyí ti. A kü lön le ges el já rás sal ké szült zo mán co zás nak 
kö szön he tően a sü tő fal rend kí vül el len ál ló vá válik a kar co lá sok-
kal és egyéb sé rü lé sek kel szem ben is.



HBC26D553 HBG78S750*

Beépíthető gőzpároló
Nemesacél

Önállóan beépíthető sütő
Nemesacél

Gőzpároló

Energia

-30% 3D
Multifunkció

Plus

Párolási módok
–  Párolás, regenerálás, forralás, felolvasztás
–  Gőzfejlesztés 35 °C-tól 100 °C- ig állítható
–  Gőzfejlesztés a párolótéren belül 

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 14 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D hőlégbefúvás, 

HotAir Eco hőlégbefúvás, HydroBaking, pizza funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás, 
melegentartás, intenzív funkció, előmelegítés, befőzés

Tisztítás
–  Automatikus vízkőtlenítő program
–  Beépített tisztító program

Tisztítás
–  Pirolitikus öntisztítás
–  GranitEmail zománcbevonat

Komfort és biztonság
–  LightControl kezelőpanel
–  Magyar nyelvű szöveges kijelző
–  AutoPilot40
–  Beállítási javaslatok számtalan különböző ételfajtára
–  Memória funkció
–  Felfűtés-ellenőrzés, automatikus forráspont-ellenőrzés
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzárral
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Telítettség kijelzés a víztartályhoz

Komfort és biztonság
–  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
–  Magyar nyelvű szöveges kijelző
–  AutoPilot68
–  Beállítási javaslatok számtalan különböző ételfajtára
–  Memória funkció
–  65 literes sütőtér
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzárral és reteszelhető sütőajtóval
–  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C), SoftClose csillapított 

záródással
–  2-szintű teleszkópos sütősín

Design
–  Piros színű kijelzés
–  Süllyeszthető, megvilágított nemesacél kezelőgombok
–  38 l-es nemesacél párolótér, 4 párolási magassággal
–  Belső világítás
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Piros színű kijelzés
–  Süllyeszthető, megvilágított nemesacél kezelőgombok
–  Elektronikus óra
–  Komfort sütővilágítás (2x25 W, kikapcsolható)
–  SoftLight sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Tartozékok
–  Perforált nemesacél párolóedény
–  Mély nemesacél párolóedény
–  Grillrács

Tartozékok
–  Univerzális sütőedény
–  Zománcozott sütőlap
–  Grillrács
–  A sütőedény és a sütőlap pirolitikusan tisztítható

Műszaki adatok
–  Víztartály: 1,3 l
–  Beépítési méretek: 450 x 560 x 550 mm

Műszaki adatok
–  1. Energiafogyasztás A-30%: 30%-kal kevesebb (0,64 kWh), 

mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh)
–  Beépítési méretek: 575-597 x 560 x 550 mm

Elektronikus vezérlésű beépíthető sütők
és gőzpároló

1.



HBG38B750* HBG36B650 (nemesacél)/HBG36B620 (fehér)/ HBG36B660 (fekete)*

Önállóan beépíthető sütő
Nemesacél Önállóan beépíthető sütő

Energia

-30% 3D
Multifunkció

Plus

Energia

-30% 3D
Multifunkció

Plus

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 14 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D hőlégbefúvás, 

HotAir Eco hőlégbefúvás, HydroBaking, pizza funkció, külön alsó 
sütés, légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiol-
vasztás, melegentartás, intenzív funkció, előmelegítés, befőzés 

Sütési módok
–  Multifunkciós sütő 11 funkcióval: alsó/felső sütés, 3D hőlégbefúvás, 

HotAir Eco hőlégbefúvás, HydroBaking, pizza funkció, külön alsó sütés, 
légkeveréses grillezés, nagy felületű grill, kis felületű grill, kiolvasztás, 
melegentartás

Tisztítás
–  EcoClean hátfal
–  GranitEmail zománcbevonat

Tisztítás
–  EcoClean hátfal
–  GranitEmail zománcbevonat

Komfort és biztonság
–  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
–  Magyar nyelvű szöveges kijelző
–  AutoPilot68
–  Beállítási javaslatok számtalan különböző ételfajtára
–  Memória funkció
–  67 literes sütőtér
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzárral
–  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C), 

SoftClose csillapított záródással

Komfort és biztonság
–  Pontos hőfokszabályozás 30-300 °C között
–  Digitális, piktogramos kijelző
–  AutoPilot40
–  Memória funkció
–  67 literes sütőtér
–  Automatikus gyorsfelfűtés
–  Biztonsági kikapcsolás
–  Gyermekzár, elektronikus nyomógombzárral
–  Extra hőszigetelésű sütőajtó (max. 40 °C), 

SoftClose csillapított záródással

Design
–  Piros színű kijelzés
–  Süllyeszthető, megvilágított nemesacél kezelőgombok
–  Elektronikus óra
–  Komfort sütővilágítás (2x25 W, kikapcsolható)
–  SoftLight sütővilágítás
–  Teleüveg sütőajtó

Design
–  Piros színű kijelzés
–  Süllyeszthető, megvilágított nemesacél kezelőgombok
–  Elektronikus óra
–  Komfort sütővilágítás (1x25 W+1x40 W, kikapcsolható)
–  Teleüveg sütőajtó

Tartozékok
–  Univerzális sütőedény
–  Zománcozott sütőlap
–  Grillrács

Tartozékok
–  Univerzális sütőedény
–  Zománcozott sütőlap
–  Grillrács

Műszaki adatok
–  1. Energiafogyasztás A-30%: 30%-kal kevesebb (0,64 kWh), 

mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh)
–  Beépítési méretek: 575-597 x 560 x 550 mm

Műszaki adatok
–  1. Energiafogyasztás A-30%: 30%-kal kevesebb (0,64 kWh), 

mint az A energiaosztály standard fogyasztási értéke (0,99 kWh)
–  Beépítési méretek: 575-597 x 560 x 550 mm

1. 1.

* Beérkezéstől függően.



Nagy felületű grillezés
Egyszerre nagyobb mennyiségű hús, például steak, virsli 
vagy hal grillezésére szolgáló sütési mód. Tökéletes 
rakott ételek enyhe barnításához, hisz a fűtőszálak 
teljesítménye 3 fokozatban állítható.

Kis felületű grillezés
Kisebb mennyiség grillezése esetén elegendő csak 
a középső fűtőszál bekapcsolása, így akár 30% energia 
is megtakarítható. Ideális csőben sült ételekhez is.

Kiolvasztás
Fagyasztott élelmiszerek, például hús, kenyér vagy 
torta gyors és kíméletes felolvasztásához.

Melegentartás
Ételek melegen tartása, a tökéletes tálalás elérése 
érdekében.

Intenzív sütés
Ezzel a funkcióval professzionális sütési feladatok való-
síthatók meg. Az intenzív alsó sütés mellett a felső fűtő-
szál csökkentett teljesítményen üzemel, így speciális 
sütésre alkalmazható.

Előmelegítés
Az edények és tányérok előmelegítése valósítható meg 
ezzel a funkcióval, hogy az étel lassabban hűljön ki 
tálalás során.

Al só/felső sü tés
A klasszikus, jól bevált sütési mód ropogós sültekhez, 
kevert tésztás süteményekhez és különböző felfújtakhoz.

3D hőlégbefúvás
A körfűtőtest forró levegője a hátfalon lévő nyílásokon 
úgy áramlik a sütőtérbe, hogy egyszerre akár három 
szinten is süthető például aprósütemény. Az egyenletes 
hőeloszlásnak köszönhetően tökéletes eredményt 
érhetünk el.

HotAir Eco hőlégbefúvás 
Az optimalizált hőlégbefúvásnak köszönhetően egy szin-
ten történő sütés esetén az A energiaosztály standard 
értékénél 30%-kal alacsonyabb energiafogyasztással 
érhető el tökéletes eredmény.

HydroBaking
A sütés közben az ételekben keletkező nedvességet 
a készülék a sütőtérben tartja, így az ételek nem 
száradnak ki és frissek maradnak.

Pizza funkció
A megfelelő sütési mód mélyhűtött termékek elkészíté-
sére. A szükséges intenzív hő elérése érdekében a lég-
keveréssel egyidejűleg az alsó sütés is működésbe lép.

Külön alsó sütés
Alulról történő utánsütésre illetve barnításra, valamint 
befőzéshez.

Légkeveréses grillezés 
A grillfűtőszál és a ventilátor egymást váltva lépnek 
működésbe, így a grill fűtőtestből érkező hő egyenlete-
sen oszlik el a sütőtérben. 

Az első fogás már főzés közben is élvezhető:
a Bosch beépíthető sütők szépsége 
és tudása.

HotAir Eco hőlégbefúvás:
energiatakarékos sütési mód a Bosch-tól.

Az energiahatékonyság mindennapjaink egyik fontos eleme így 
a konyhában is egy nagyon hangsúlyos szempont. Éppen ezért 
a Bosch új sütőiben megtalálható a HotAir Eco hőlégbefúvás süté-
si mód, melynek segítségével már a sütés során is energiát taka-
ríthatunk meg. Kutatások szerint a sütő használata során 
a legtöbb esetben csak egy szinten készítjük az ételt, így tehát 
a sütéshez használt energiát optimalizálni lehet. Az egy szinten 
való sütéshez a HotAir Eco hőlégbefúvás egy speciális elektroni-
kus vezérlést használ, mellyel 30% energiát lehet megtakarítani az 
A energiaosztály határértékéhez képest. A HotAir Eco sütési mód 
új funkcióként jelentkezik a Bosch sütőknél, tehát a megszokott 
sütési módokról nem kell lemondania, ellenben a sütők szélesebb 
funkciókínálattal segítik Önt a tökéletes ételek elkészítésében.

SoftClose sütőajtó – Lágy, csillapított záródás.
A modern konyhabútorokból már jól ismert csillapított fiók és 
ajtózáródást már a Bosch beépíthető készülékei esetén is élvez-
hetjük. A sütőajtók ezen technológia segítségével záródás során 
az utolsó centimétereket a csillapított zsanérnak köszönhetően 
lágyan és lassabban teszik meg. Így mind a sütő mind a sütőajtó 
mechanikai sérülésének veszélye csökken, valamint a záródás 
optikai élménye harmóniát és professzionális működést sugall.

Sütési módok a Bosch sütőknél



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


