Mosni sokféle módon lehet.
A Bosch csak tökéletesen tud.
Bosch mosó- és szárítógépek széles választéka 2012-ben is.
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Vario dob*
A hullámos mintázatú dobkialakításnak köszönhetően
a mosás még alaposabb és miközben a textíliákkal is kíméletes
(a dob forgási irányától függően a mosóhatás intenzív vagy
kímélő is lehet).
VarioTrommel

Antivibration Design*
Az oldalfalak körkörös mintázatú kialakítása nem csak
a szemet ragadja magával, de ez a konstrukció megnöveli a készülék stabilitását, és csökkenti a vibrációt. Az optimalizált hangszigetelés pedig tovább csökkenti a zajszintet.

Praktikus rövidprogramok
Egyes Bosch mosógépeknél nem kell választanunk a mosás és a szabdidő között, hiszen elég
15 vagy 30 perc is ahhoz, hogy ruháink ismét tiszták legyenek.
Mindkét program ideális olyan háztartások számára, ahol sok
enyhény szennyezett ruha jelentős mennyiségben képződik.

AntiVibration

Finommosás és selyemprogram: olyan kíméletesen mos,
mintha csak kézzel mosnánk
Mosható, kényes selyem textíliáit kétkedés nélkül bátran
rábízhatja. Ez a 30 °C-os finommosás program különösen
kíméletesen bánik a selyem, szatén, viszkóz, és egyéb kényes
mosnivalóval. Hosszú pihentetési fázisok és csökkentett
dobfordulatszám alkalmazásával biztosítja, hogy a ruha ne
károsodjon mosás közben.

Öntisztító mosószertartály*
A kényelmes és kitűnő mosási eredmény elérése
érdekében a mosógépek mosószer tartálya minden öblítési
program alkalmával automatikus tisztításra kerül.

3D AquaSpar mosási rendszer
Energiát, vizet, mosószert takarít meg azok hatékonyabb felhasználásával. A 3D AquaSpar mosási
rendszer egyidejűleg 3 irányból, intenzívebben nedvesíti át
a ruhaneműt a speciális aszimmetrikus vízemelő lapátoknak,
az úgynevezett „kaszkád”-öblítésnek, és az erőteljesebben
perforált mosódobnak köszönhetően.
3D-AquaSpar

* Avantixx 7 mosógépeknél.
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Elöltöltős mosógépek – Avantixx

megtakarítás

88 000,- Ft*

Energia

Mosás

7
kg

3D-AquaSpar

Rövid

Újratöltési funkció

Többszörös
vízvédelem

WAQ28... és 24... azonos jellemzői
Műszaki adatok
– Töltősúly: 7 kg
– Energiaosztály: A+++
– Energia/víz1: 174 kWh / 8 140 liter
Felszereltség
–T
 eljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz
– Speciális programok: tolltöltetű anyagok, farmer/fekete ruhanemű, ingek, szenzitív, sportruházat/fitness,
extra rövid 15’, gyors/mix, gyapjú/kézi és finom/selyem
– Nagy piktogrammos kijelző: programfutás, hőmérséklet,
fordulatszám, maradékidő kijelzés és időprogramozás
–S
 zenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés:
start/szünet, gyűrődésmentesítő program, többletvíz,
EcoPerfect, SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop
– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel
– ActiveWater: víztakarékos mosás vezérlés

Típusszám

WAQ28460BY

Fordulatszám

Zajszint2

Egyedi különbség

1400 f/p

54/75 dB

–

WAQ28410

1400 f/p

54/75 dB

Hideg-meleg
vízcsatlakozással

WAQ24440BY

1200 f/p

51/74 dB

AquaStop vízvédelmi
rendszerrel

WAQ2446KBY

1200 f/p

54/75 dB

Maxx for Kids

Komfort
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Vario-dobrendszer
– Antivibrációs oldalfalak
– 3D-AquaSpar mosási rendszer
– Öntisztító mosószertartály
– Kijelzés mosószer túltöltésre
– Gyermekzár
– Hangjelzés a program végén
– 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható
Készülékméret 84,8 x 59,8 x 55 cm

1. 2
 20 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-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.
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Igazi kényeztetés a ruháknak.
Bosch mosógépek Persil
mosószerekkel.
A Bosch és a Persil esetében az elért eredmények hosszú évek
fejlesztésének köszönhetőek. Így vált lehetségessé, hogy a
mosószerek alacsony hőmérsékleten, speciális mosási rendszereknek köszönhetően maximális tisztító hatást érjenek el.
A Bosch mosógépek olyan mosóprogramokat és opcionális
lehetőségeket ajánlanak, melyek esetében a Persil mosószerek
és gélek hatékonyságukat a lehető legjobban fejtik ki a kiváló
mosási eredmény eléréséhez. A Bosch minden mosógépéhez
a Persil kiváló mosószereit ajánlja.

Mosógépek
60 °C-os normál programon 1 kg ruha esetén*

0,20
kWh

1997

0,09
kWh

2012

akár
-53 %

9,80
liter

1997

6,38
liter

2012

akár
-35 %

* Összehasonlítva normál programon a WAY2874W elöltöltős
mosógép energiafelhasználását hasonló termékekkel 1997-ból.

VarioPerfect™
A VarioPerfect™ készülékeknél Öné a választás
szabadsága: szinte majdnem minden programhoz
-60% opcióként hozzá tudja kapcsolni vagy az
EcoPerfect vagy a SpeedPerfect programot.
Az EcoPerfect opcióval Ön az A energiaosztálynál akár 20%-kal
kevesebb energiát használhat. A SpeedPerfect opcióval pedig
akár 60% időt takaríthat meg. Bármelyiket választja, a mosási
végeredmény mindig 100%-os lesz.
Energia

-20%

Az új Persil Black Expert
Az új Persil Black Expert Black Fix formulája
különleges színvédelemmel 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!
A Persil aktív tabletta a Persil mosószerek
kiváló mosóhatását, kényelmesen használható
tablettaformában nyújtja. Az univerzális és
color változatokban is kapható Persil aktív tabletták megfelelő
megoldást jelentenek mindazok számára, akik kompromisszumoktól mentes minőségi mosószerre vágynak. A Persil aktív tabletták
végre ötvözik a kiváló teljesítményt és az egyszerű használatot –
nincs méricskélés, csak ragyogó tisztaság és kényelem.
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Elöltöltős mosógépek Maxx 7

megtakarítás

68 000,- Ft*

Energia

Mosás

7
kg

3D-AquaSpar

Rövid

Újratöltési funkció

Többszörös
vízvédelem

WAE 28... 24... 20... azonos jellemzői
Műszaki adatok
– Töltősúly: 7 kg
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 197 kWh / 10 560 liter
Felszereltség
–T
 eljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz
–S
 peciális programok: tolltöltetű anyagok, farmer/
fekete ruhanemű, ingek, szenzitív, sportruházat/
fitness, extra rövid 15’, gyors/mix, gyapjú/kézi és
finom/selyem
–N
 agy piktogrammos kijelző: programfutás,
hőmérséklet, fordulatszám, maradékidő kijelzés
és időprogramozás
–S
 zenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés:
start/szünet, gyűrődésmentesítő program,
többletvíz, EcoPerfect, SpeedPerfect,
fordulatszám-módosítás/öblítőstop
–V
 arioPerfect: idő- és energia optimalizálási
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

Típusszám

WAE28465BY

Fordulatszám

Zajszint2

1400 f/p

57/77 dB

–

Egyedi különbség

WAE24445BY

1200 f/p

59/76 dB

AquaStop vízvédelmi rendszerrel

WAE24465BY

1200 f/p

59/76 dB

–

WAE20465BY

1000 f/p

58/74 dB

–

Komfort
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– 3D-AquaSpar mosási rendszer
– Kijelzés mosószer túltöltésre
– Gyermekzár
– Súlyautomatika
– Túlhabzásfigyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– Hangjelzés a program végén
– 32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható
Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm

*T
 ájékoztató 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.

6 | Mosógépek

Elöltöltős mosógépek Maxx 7 és Maxx 6

Maxx 7 – a többi azonos a Maxx 6-tal
Energia

megtakarítás - Maxx 7

megtakarítás - Maxx 6

68 000,- Ft*

52 000,- Ft*

Mosás

7
kg

Maxx 6
Energia

Mosás

6
kg

3D-AquaSpar

Rövid

Újratöltési funkció

Többszörös
vízvédelem

Műszaki adatok Maxx 7 mosógépekhez
– Töltősúly: 7 kg
– Energiaosztály: A++
– Energia/víz1: 197 kWh / 10 560 liter
Műszaki adatok Maxx 6 mosógépekhez
– Töltősúly: 6 kg
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 196 kWh / 10 120 liter

WAE20... azonos jellemzői
Felszereltség
– Teljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz
– Speciális programok: sportruházat/fitness, extra
rövid 15’, gyors/mix, öblítőstop
– Kijelző programlefutásra, maradékidőkijelzésre és
késleltetett indításra
– Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés:
start/szünet, gyűrődésmentesítő program, többletvíz,
EcoPerfect, SpeedPerfect, fordulatszám-módosítás/
öblítőstop
– VarioPerfect: idő- és energia optimalizálási
programmódosítás, kiváló mosási eredménnyel

Típusszám

Fordulatszám

Zajszint2

WAE20365BY Maxx 7

1000 f/p

58/74 dB

WAE20366BY Maxx 6

1000 f/p

58/74 dB

Komfort
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– 3D-AquaSpar mosási rendszer
– Súlyautomatika
– Túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– Gyermekzár
– Hangjelzés a program végén
– 30 cm-es betöltőablak, 180° nyitható
Készülékméret: 84,8 x 60 x 59 cm

1. 2
 20 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-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.

Mosógépek | 7

Elöltöltős mosógépek Classix 6
megtakarítás

53 000,- Ft**

Új
WAB224060BY, WAB20060BY
Energia

Mosás

Többszörös
vízvédelem

WAB 202... 240... 200... azonos jellemzői
Műszaki adatok
– Töltősúly: 5,5 kg
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 182 kWh / 8 800 liter
Felszereltség
–T
 eljesen elektronikus egygombos kezelés a mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
–S
 peciális programok: mix, 30 °C, kímélő mosás plusz,
ingek/blúzok, allergia plusz, extra rövid 30’ és 15’
mosás, gyapjú/kézi, finom/selyem

Új

Egyedi jellemző WAB20260BY
– LED kijelző (időprogramozás, fordulatszám módosítás és hőmérséklet)
–V
 arioPerfect opció (SpeedPerfect -40%, EcoPerfect
-10% megtakarítás)

WAB20260BY
Energia

Mosás

Többszörös
vízvédelem

Típusszám

Fordulatszám

Zajszint2

WAB20260BY

1000 f/p

59/73 dB

WAB24060BY

1200 f/p

59/76 dB

WAB20060BY

1000 f/p

59/73 dB

Komfort
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– AquaSpar mosási rendszer
– Súlyautomatika
– Túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– 30 cm-es betöltőablak, 140°-ban nyitható
Készülékméret: 85 x 60 x 59 cm

* 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.
** Beérkezéstől függően.
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megtakarítás

megtakarítás

megtakarítás

61 000,- Ft*

57 000,- Ft*

39 000,- Ft*

Új

Új

Logixx 6 – Slimline mosógép

Avantixx 6 – Slimline mosógép

Maxx 5 – Slimline mosógép

WLM24441BY

WLO24260BY**

WLX24261BY**

Energia

Mosás

kg

Újratöltési funkció

Energia

6
Rövid

3D-AquaSpar

Töltöttség
szenzor

Mosás

kg

VarioSoft

AquaStop

Újratöltési funkció

Energia

6

3D-AquaSpar

Rövid

Töltöttség
szenzor

Mosás

4,5
kg

VarioSoft

Többszörös
vízvédelem

Újratöltési funkció

3D-AquaSpar

Rövid

Töltöttség
szenzor

VarioSoft

Többszörös
vízvédelem

Műszaki adatok
– Töltősúly: 6 kg
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 196 kWh / 8 650 liter
– Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
– Zajszint2: 55 / 74 dB (A) re 1 pW

Műszaki adatok
– Töltősúly: 6 kg
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 196 kWh / 9 240 liter
– Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
– Zajszint2: 54 / 75 dB (A) re 1 pW

Műszaki adatok
– Töltősúly: 4,5 kg
– Energiaosztály: A+
– Energia/víz1: 155 kWh / 8 900 liter
– Maximális centrifuga fordulatszám: 1200 f/p
– Zajszint2: 58 / 76 dB (A) re 1 pW

Felszereltség
–T
 eljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz
–S
 peciális programok: PowerWash 60
perces program, mix, ingek, szenzitív,
sportruházat/fitness, extra rövid 15’, farmer, 30 °C, különösen finom / selyem
–S
 zenzorvezérlésű TouchControl érintős
kezelés: start/szünet, előmosás, gyűrődésmentesítő program, többletvíz,
intenzív mosás, öblítőstop

Felszereltség
– Teljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz
– Speciális programok: mix, extra rövid
30’/15’, AllergiaPlus, sport, ing/blúz,
jeans/fekete, finom/selyem, kézi
– Szenzorvezérlésű TouchControl érintős
kezelés: start/szünet, előmosás, gyűrődésmentesítő program, többletvíz,
intenzív mosás, öblítőstop
– Nagy kijelző

Felszereltség
– Teljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz
– Speciális programok: extra rövid 30’/15’,
AllergiaPlus, sport, ing/blúz, dessous,
gyapjú/kézi, finom/selyem
– Szenzorvezérlésű TouchControl érintős
kezelés: start/szünet, előmosás, gyűrődésmentesítő program, többletvíz,
intenzív mosás, öblítőstop
– Nagy kijelző

Komfort
–E
 xtra nagy kijelző
– AquaStop elektronikus vízvédelmi rendszer
– VarioSoft dob
– 3D-AquaSpar mosási rendszer
– Súlyautomatika, túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– Hangjelzés a program végén, gyermekzár
– 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Komfort
–T
 öbbszörös vízvédelem
–V
 arioSoft dob
–3
 D-AquaSpar mosási rendszer
–S
 úlyautomatika, túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
–H
 angjelzés a program végén
– Gyermekzár
–3
 2 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Komfort
– Többszörös vízvédelem
– 3D-AquaSpar mosási rendszer
– Súlyautomatika, túlhabzás figyelés
– Dobkiegyensúlyozás
– Hangjelzés a program végén
– Gyermekzár
– 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

Készülékméret: 85 x 60 x 45 cm

Készülékméret: 85 x 60 x 40 cm

WLM20461BY (kép nélkül)
Eltérés a WLM2441BY-tól:
– Maximális centrifuga fordulatszám: 1000 f/p
– Többszörös vízvédelem
Készülékméret: 84,2 x 60 x 47 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-os és teljestöltetű pamutmosás esetén.
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megtakarítás

megtakarítás

megtakarítás

35 000,- Ft*

20 000,- Ft*

20 000,- Ft*

Maxx 6 – Felültöltős mosógép

Avantixx 7 – Kondenzációs szárító

Maxx 7 – Kondenzációs szárító

WOT26352BY

WTE86305BY

WTC84101BY

Energia

Mosás

5,5
kg

Többszörös
vízvédelem

40
cm

Energia

Energia

7
kg

Szenzitív szárítás

DuoTronic

7
kg

Szenzitív szárítás

DuoTronic

Műszaki adatok
– Töltősúly: 5,5 kg
– Energiaosztály: A
– Energia/víz1: 211 kW / 10 000 liter
– Maximális centrifuga fordulatszám: 1300 f/p
– Zajszint2: 59 / 79 dB (A) re 1 pW

Műszaki adatok
– Töltősúly: 7 kg
– Energiaosztály: B
– Fogyasztás: 7 kg pamut, szekrényszáraz
1400 f/p - 3,36 kWh - 89 perc
1000 f/p - 3,92 kWh - 104 perc
– Zajszint2: 65 dB (A) re 1pW

Műszaki adatok
– Töltősúly: 7 kg
– Energiaosztály: B
– Fogyasztás: 7 kg pamut, szekrényszáraz
1400 f/p - 3,32 kWh - 98 perc
1000 f/p - 3,92 kWh - 117 perc
– Zajszint2: 67 dB (A) re 1pW

Felszereltség
– Teljesen elektronikus egygombos kezelés
a mosóprogramokhoz hőmérsékletválasztással
– Speciális programok: gyors/mix, kézi
gyapjú/selyem- és finom mosás
– Centrifuga-fordulatszám választó,
külön öblítőstop állással
– Programmódosítás: intenzív mosás,
extra öblítés, gyűrődésmentesítő program
– Időprogramozás 1-19 óra

Felszereltség
–T
 eljesen elektronikus egy gombos
programválasztó nedvesség-, idő-,
és speciális programokra
–S
 peciális programok: sportruha szárítás,
gyapjú szárítás kosárban, tolltöltetű anyagok, 20 perces meleg, super 40 perces
–S
 zenzorvezérlésű TouchControl érintős
kezelés: start/stop, kímélő, kezdési idő,
gyűrődésmentesítőés

Felszereltség
– Teljesen elektronikus egygombos vezérlés
a nedvességfüggő szárító- és időprogramokhoz
– Speciális programok: rövid és gyapjú
– Kiegészítő opciók: start/stop,
kímélő, gyűrődésmentesítő
program
– Max. 90 perc ruhalazítás a program végén
– DuoTronic készülékvezérlés

Komfort
– LED-kijelző
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– AquaSpar mosási rendszer
– Többszörös vízvédelmi rendszer
– Súlyautomatika
– Dobkiegyensúlyozás
– Túlhabzás figyelés
– Elektronikus mosódob parkolóállás
– Fékezett dobfedél-nyílás, gombnyomásra
– Kerekeken gördíthető

Komfort
– LED-kijelző
– Nagyméretű nemesacélból készült dob,
soft emelőlapát
– Gyapjú szárítókosár
– Belső dobvilágítás
– Ajtónyitás iránya: jobb

Komfort
–L
 ED-kijelző a szárítási állapotra és
karbantartásra
–1
 12 literes extra nagy galvanizált dob
–M
 űanyag ajtó
–A
 jtónyitás iránya: jobb
–K
 ondenzvíz tartály alul

Eltérés a WOT26352BY készülékhez képest
– Maximális centrifuga fordulatszám: 1000f/p
– Zajszint2: 59/76 dB (A) re 1 pW

– Összeépítő keret: WZ20300/20310
Összeépíthető minden 60 cm-es,
elöltötlős mosógéppel, kivéve a WAA...
típusok

–Ö
 sszeépítő keret: WTZ11311
Összeépíthető minden 60 cm-es,
elöltöltős mosógép

Készülékméret: 90 x 40 x 62 cm

Készülékméret: 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

Készülékméret: 84,2 x 59,9 x 63,5 cm

WOT20352BY

(kép nélkül)

* 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. ** Beérkezéstől függően.

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

Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Nyitva tartás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
		

08.00 - 18.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 17.00
09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

www.bosch-home.com/hu

Hatékonyabb egy energiatakarékos
izzónál:
új hűtőkészülékek a Bosch-tól.
Új egyajtós és kombinált hűtőkészülékek a Bosch-tól.
2012

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
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