
Exclusiviteit herkent men op het eerste zicht.  
En op het tweede en derde...

De energiezuinige Exclusiv huishoudtoestellen van Bosch.

Editie 2018



Met de EXCLUSIV-huishoudtoestellen haalt u de beste techniek in huis. 

Toonaangevende innovaties in de bekende Bosch-kwaliteit. Overtuigend 

door hun prestaties, tal van innoverende functies en een buitengewoon 

laag water- en energieverbruik. Vakkundig verwerkte hoogwaardige materi-

alen en een unieke uitrusting beklemtonen de klasse van de EXCLUSIV-

reeks. Op de volgende pagina’s vindt u uitgebreide informatie over  

prestaties, kwaliteit en waarde van deze toestellen.

Doordacht tot in het kleinste detail.  
En daarom uiterst efficiënt.
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Exclusiv Design
Anders, stijlvol – op het eerste zicht te herkennen: de ronde glazen 
deur van de wasmachine met chroom/witte afwerking, gepolijste 
handgrepen, bedieningspanelen met metaallook, de hoogwaardige 
JogDial-draaiknop in glanzend chroom van onze HomeProfessional, 
alsook tal van exclusieve extra uitrustingen voor een nog groter 
comfort.

10 jaar motorgarantie
De door Bosch ontwikkelde EcoSilence DriveTM motor van wasmachi-
nes werkt dankzij een permanente magneet met de nieuwste aan-
drijfelektronica, performanter en zuiniger dan al zijn voorgangers. De 
compacte motor staat voor een geringe slijtage en dus een langere 
levensduur. Daarom biedt Bosch u een garantie van 10 jaar op zijn 
EcoSilence DriveTM motor.

Green Technology inside (GTi)
Met het Green Technology-programma streeft Bosch naar duurzaam-
heid, efficiëntie en transparantie, vooral m.b.t. het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en energie. U herkent onze meest energie-
zuinige toestellen aan het ‘Green Technology inside’-signet. 

Bosch verlengde Waarborg, een langdurige bescherming
Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie
van 2 jaar. Wij bieden u, uniek voor Exclusiv, een GRATIS  
Bosch Verlengde Waarborg aan op de huishoudtoestellen die deel 
uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus.  

Klantendienst
De hoge kwaliteitsnormen van Bosch gelden uiteraard ook voor zijn 
service-afdeling. U kan op onze website www.bosch-home.be terecht 
om zelf een servicebezoek door één van onze technische specialis-
ten aan te vragen. U kan zelfs de voor u meest passende datum 
kiezen. Of u kan 24/24u via het vast net terecht bij de klantendienst 
op het nummer 070/ 22 21 41.

HomeProfessional
De topmodellen onder de Bosch wasmachines. Zoals de naam aangeeft 
beantwoorden deze toestellen aan de hoogste verwachtingen.

serie
Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben 
we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën 
onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft typische presta-
tiekenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogop-
slag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften 
passen.

Wij verbeteren de standaarden 
door nieuwe te zetten.

B o s c h  w a a r b o r g
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Hard voor vuil, 
maar zacht voor uw wasgoed.
Hoe meer men weet, hoe meer men wil weten. Een eigenschap die onze ingenieurs zich maximaal 

eigen gemaakt hebben. Door ons herhaaldelijk te bevragen en te verbeteren kunnen wij huishoud-

toestellen bouwen die een antwoord bieden op vele vragen. Een wasmachine bijvoorbeeld met 

automatisch doseersysteem, met een antivlekkenautomaat voor een perfecte hygiëne en met 

EcoSilence DriveTM motor voor een fluisterstille en continue prestatie. Hard voor vuil en zacht voor  

uw wasgoed – de intelligente techniek van Bosch maakt dit mogelijk.

Innovatie:
Dankzij i-DOs is onnauwkeurig hand-
matig doseren nu verleden tijd. Het 
intelligente automatische doseer-
systeem doseert het vloeibare was-
middel en de wasverzachter nauw-
keurig en automatisch. Dit is niet 
alleen goed voor uw wasgoed maar 
ook voor het milieu.

Techniek:
Het antivlekken-systeem maakt korte 
metten met de 16 meest voorkomende 
vlekken. Van grasvlekken tot vlekken 
van rode wijn, chocolade en make-up. 
Een technologie die uw dagelijkse 
werk weer een stuk lichter maakt.

Kwaliteit:
Onze buitengewoon krach-
tige, duurzame en fluister-
stille motor biedt u een 

10-jarige garantie. In plaats van met 
koolborstels hebben we de Eco-
Silence Drive™ motor met uitzonder-
lijk sterke permanente magneten 
uitgerust. Zo kan de motor niet 
oververhit raken of verslijten.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Home Connect
Uw wasmachine heeft op alles een antwoord.

  Easy start:  
Uw wasmachine heeft alle antwoorden. Easy Start raadt u altijd het juiste programma aan.  
Zo wordt het leven meteen een héél stuk eenvoudiger.

   Bediening vanop afstand: 
Start uw wasmachine vanop afstand, zodat die net klaar is wanneer u thuiskomt.

   statusberichten: 
U hoeft niet zelf naar de wasruimte te gaan – zodra uw wasmachine klaar is, brengt de Home Connect-app  
u op de hoogte.
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Al wat u voor een perfecte dosering  
moet doen: inschakelen. 

Met i-DOS worden het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter volledig automatisch op de 

milliliter exact gedoseerd. Het intelligente automatische doseersysteem is in de wasmachine 

geïntegreerd; een volledig gevuld reservoir is goed voor gemiddeld 20 wasbeurten.  

i-DOS: inschakelen volstaat – al het overige verloopt volledig automatisch.

varioPerfectTM

Met VarioPerfect™ kan u bij nage-
noeg alle programma’s ook de opties 
SpeedPerfect en EcoPerfect selecteren. Zo 
wordt het gekozen programma sneller of 
nog zuiniger.

Ecosilence DriveTM

Een van de krachtigste 
motoren – en nog zuinig en stil ook. Deze 
motor verlegt de norm inzake zuinigheid: 
A+++. Dit is tot 32 % zuiniger dan een toestel 
van energie-efficiëntieklasse A.

ActiveOxygen™ 
Met slechts één druk op de knop zorgt  
ActiveOxygen™ ervoor dat uw was hygiënisch 
schoon is. De bacteriën en ziektekiemen  
worden zelfs op de meeste delicate stoffen 
voor 99,99 %* verwijderd – zelfs bij lage was-
temperaturen. Het systeem is uiterst zacht 
voor uw kledij en vereist geen extra chemi-
sche toevoegingen. Dankzij ActiveOxygen™ 
hoeft u geen compromis te maken tussen 
een hygiënische reiniging en de bescherming 
van uw textiel. Zo blijven uw favoriete kleren 
nog lang uw lievelingskledij.

ActiveOxygen™ Refresh  
Kledij die werd gedragen maar niet echt 
vuil is, is dankzij het ActiveOxygen™ Refresh  
programma in slechts 45 minuten weer fris. 
Dit programma is geschikt voor delicaat 
wasgoed dat niet gewassen mag worden. Zo 
bespaart ActiveOxygen™ Refresh u tijd en 
energie.

Overdosering
Te veel wasmiddel is niet alleen schadelijk 
voor uw wasgoed en uw huid, het leidt ook 
tot een verhoogd water- en energieverbruik. 

Onderdosering
Te weinig wasmiddel betekent een ver-
keerde besparing omdat uw kleren dan 
meermaals gewassen moeten worden om 
echt schoon te zijn. 

Juiste dosering
i-DOS, het geïntegreerde automatische 
doseersysteem verzekert steeds de cor-
recte hoeveelheid wasmiddel - tot op de 
milliliter nauwkeurig. Hierdoor kunt u 
jaarlijks tot 30 % wasmiddel en tot 7.062* 
liter water besparen.

i-DOS

u kunt over- of onderdoseren. Of u kunt kiezen voor de juiste dosis.

*Bron: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10

* Verwijdert tot 99,99 % van de bacteriën E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, bacteriofaag MS2 met het 
‘Fast/mix cold’-programma met gewoon vloeibaar wasmiddel in de aanbevolen hoeveelheid bij een waslading van 4 kg – volgens 
test MB 7623/15 van 29 juli 2015 door het wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH uitgevoerd voor BSH Hausgeräte GmbH.
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   Top-uitrusting

varioDrum – Een trommel voor zacht of intensief wassen.
Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig 
doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de 
trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt 
uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste 
vlekken op te lossen. Bovendien wordt het wasgoed bij elke rotatie 
behoedzaam naar het midden van de trommel teruggevoerd. Zo wordt 
alle wasgoed steeds bij het volledige wasproces betrokken, waardoor 
het behoedzamer en sneller gewassen wordt. 

ActiveWaterPlusTM Technologie

Een sensorgestuurde, traploze hoeveelheidautomaat zorgt 
ervoor dat het waterverbruik perfect op de hoeveelheid wasgoed is 
afgestemd. Zo wordt 1 kg wasgoed even efficiënt gewassen als  
een volle machine, wat overeenstemt met 7, 8 of 9kg. 

Multitouch lED-display

Intuïtieve bediening via een touchscreen. Verschillende akoestische 
signalen en LEDs zorgen voor efficiënte en nauwkeurige informatie. 

TFT-display

Op het display met zijn groot en contrastrijk lettertype en  
heldere structuur kunnen opties snel en eenvoudig worden inge-
steld. En aangezien alle geselecteerde parameters op het display 
verschijnen, zijn ongewenste instellingen uitgesloten. 

JogDial

Meer dan alleen een schitterend oppervlak: met de draaiknop is het 
kinderspel om elk gewenst programma te kiezen. Met één draai stelt 
u heel gemakkelijk het gewenste programma in, duidelijk aange-
toond met een rode led-lichtstreep.

EcOPrognose - verbruiksaanduiding: water- en elektriciteitsverbruik 
in een oogopslag. 

Zelfs voordat u het programma start, zal het display het water- en 
elektriciteitsverbruik aangeven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt het 
verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan u steeds 
het optimale programma kiezen.

Aquastop 
Elke Bosch-wasmachine is reeds met een meervoudige waterbevei-
liging uitgerust. Deze beveiliging wordt nu nog verder verbeterd 
door de dubbelwandige AquaStop®-slang, die de toevoerslang in 
geval van een lek afschermt en de watertoevoer afsluit. Speciaal 
voor de huishoudtoestellen van Exclusiv is er in geval van defect of 
storing een extra beveiligingsfunctie voorzien: de AquaStop® met 
geluidsalarm.

Trommelverlichting lED 
De verlichting is bijzonder praktisch in slechte omgevingslichtom-
standigheden en helpt om geen enkel stuk wasgoed over het 
hoofd te zien. Bovendien oogt een goed verlichte trommel ook 
mooi.

1. umwelt: Note gut (1,8)1. umwelt: Note gut (1,8)
   EXCLUSIV        uitrusting

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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WAYH2892FG € 1249,99*
HomeProfessional  - i-DOs 

WAW32592FG € 899,99*
serie 8 

WAT28790FG € 899,99*
serie 6 - ActiveOxygen 

WAT28493FG € 749,99*
serie 6 

WAN28291FG € 649,99*
serie 4 
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EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— i-DOS
— Home Connect
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
—  Trommelverlichting LED
—  AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— ActiveOxygen 
— Inhoud: 1-9 kg
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ 30%
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1600 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ -30%
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1600 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ -30%
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: B
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ - 30%
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: B
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 135 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9680 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ -10%
•  Inhoud: 1 - 7 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: B
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 157 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9020 l

Programma‘s
•  Automatische programma‘s: sensorgestuurd 

wassen en doseren met i-DOS
•  Speciale programma‘s:  Automatic intensief 60°, 

Automatic fijn 30°, Donkere was, Sport, AllergyPlus, 
Extra snel 15/30‘, Trommel reinigen, Overhemden, 
Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Mix/Snel en meer

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Donkere was, 

Overhemden, Sport, Extra Snel 15‘, Mix/Snel, 
AllergyPlus, Dons, Trommel reinigen, Wol/
Handwas, Fijn/Zijde, Afpompen, Spoelen/
Centrifugeren

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Donkere was, 

Overhemden, Sport, Mix/Snel, AllergyPlus, Extra 
snel 15‘/30‘, Trommel reinigen, ActiveOxygen 
Refresh, Spoelen/Centrifugeren/Afpompen, Wol/
Handwas, Fijn/Zijde

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Gordijnen, Dons, 

Donkere Was, Trommel reinigen, Overhemden, 
Sport, Mix/Snel, AllergyPlus, Extra snel 15‘/30‘, 
Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Spoelen/Centrifugeren/
Afpompen

Programma‘s
•  Speciale programma‘s:  Extra snel 15‘/30‘, Mix/

Snel, Wol/Handwas, Fijn/Zijde, AllergyPlus, 
Gordijnen, Overhemden, Donkere was, 
Sport, Dons, Trommel reinigen, Katoen, 
Kreukherstellend, Voorwas, Spoelen/
Centrifugeren/Afpompen

Opties
•  Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze met 

bijvulfunctie, Temperatuur, Keuze voor 
centrifugeersnelheid, EcoPerfect, SpeedPerfect, 
I-Dos 1, I-Dos 2, Menu, Instellingen en 24 u 
eindtijduitstel

•  Antivlekken-systeem voor 16 vlekken
•  Opties: Extra water, Voorwas, Antikreuk, Extra 

spoelbeurten, Spoelstop
•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze met 

bijvulfunctie, Voorwas, Extra water, Licht 
strijken, Keuze voor centrifugeersnelheid, 
Temperatuur, Start/Pauze, SpeedPerfect, 
EcoPerfect, Antivlekken-systeem en 
Eindtijduitstel 1 tot 24 u

•  VarioPerfect
•  Antivlekken-optie voor 4 vlekken - activeerbaar 

op de standaard programma‘s
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Voorwas, Antikreuk/

Licht strijken, Keuze voor centrifugeersnelheid, 
Temperatuur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start/
Pauze met bijvulfunctie, Spoelstop, Memory, 
ActiveOxygen en Eindtijduitstel 1 tot 24 u

•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Voorwas, Eindtijduitstel, 

Extra spoelen, Temperatuur, Start/Pauze met 
bijvulfunctie, EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze 
voor centrifugeersnelheid/Spoelstop

•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze met 

bijvulfunctie, Voorwas, Extra spoeler, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze voor 
temperatuur / centrifugeersnelheid/spoelstop en 
eindtijduitstel 1 tot24 u

•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

uitrusting en comfort
•  i-Dos: Intelligent doseringssysteem van het 

wasmiddel voor een perfect wasresultaat
•  Duidelijke TFT-display voor een intuïtieve bediening
•  ECOPrognose water en energie
•  Reload-functie: zelfs na de start van het 

wasprogramma nog linnen toevoegen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  AquaSensor voor een optimaal spoelresultaat
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Aanduiding van het gewicht van het wasgoed 

met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het 
wasmiddel

•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Multitoon geluidssignaal
•  Onbalans-controlesysteem
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Trommelverlichting met LED
•  Vulopening van 32 cm met 180° deuropeningshoek 

links scharnierend niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  Groot LED-display voor het programmaverloop, 

de temperatuur, de max. centrifugeersnelheid, 
de resttijdaanduiding, 24 u eindtijduitstel, anti-
vlekken keuze en aanduiding van het verbruik

•  ECOPrognose water en energie
•  Reload-functie: zelfs na de start van het 

wasprogramma nog linnen toevoegen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Trommelverlichting met LED
•  Trommel reinigen met automatische 

herinneringsfunctie
•  Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  ActiveOxygen: hygiënische zuiverheid voor 

gevoelig textiel gewassen aan lage temperaturen
•  Groot MultiTouch LED-display voor het programma-

verloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, 
resttijd, eindtijduitstel 24 u, beladingsaanbeveling 
en aanduiding van het verbruik

•  ECOPrognose water en energie
•  Reload-functie: linnen zelfs na de start van het 

wasprogramma nog toevoegen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Onbalans-controlesysteem
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Trommelverlichting met LED
•  Trommel reinigen met automatische 

herinneringsfunctie
•  Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  Groot LED-display voor het programmaverloop, 

de temperatuur, max. centrifugeersnelheid, 
resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, beladingsadvies 
en aanduiding van het verbruik

•  ECOPrognose energie
•  Reload-functie: linnen zelfs na de start van het 

wasprogramma nog toevoegen
•  SoftDial - programmaknop voor alle was- en 

speciale programma‘s
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat
•  Schuimherkenning
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Onbalans-controlesysteem
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  LED-display voor het programmaverloop, de 

resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u
•  Reload-functie: zelfs na de start van het 

wasprogramma nog linnen toevoegen
•  SoftDial - programmaknop voor alle was- en 

speciale programma‘s
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWater
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Onbalans-controlesysteem
•  Trommel reinigen met automatische 

herinneringsfunctie
•  Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek, 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 55 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 55 cm

AquaStop AquaStop

j a a r  w a a r b o r g

GRATIS
(waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)
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WAYH2892FG € 1249,99*
HomeProfessional  - i-DOs 

WAW32592FG € 899,99*
serie 8 

WAT28790FG € 899,99*
serie 6 - ActiveOxygen 

WAT28493FG € 749,99*
serie 6 

WAN28291FG € 649,99*
serie 4 
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kg

  
AntiVibration

Design    -30%   
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AntiVibration

Design   -30%    
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Design   -30%   
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kg

  
AntiVibration

Design   -10%     
AntiVibration

Design  

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— i-DOS
— Home Connect
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
—  Trommelverlichting LED
—  AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— ActiveOxygen 
— Inhoud: 1-9 kg
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— AquaStop
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ 30%
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1600 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ -30%
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1600 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ -30%
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: B
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 152 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 11220 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ - 30%
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: B
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 135 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9680 l

Algemene informatie
•  Energieklasse**: A+++ -10%
•  Inhoud: 1 - 7 kg
•  Max.centrifugeersnelheid: 1400 tr/min
•  Droogefficiëntieklasse: B
•  Jaarlijks gewogen energieverbruik: 157 kWu
•  Jaarlijks gewogen waterverbruik: 9020 l

Programma‘s
•  Automatische programma‘s: sensorgestuurd 

wassen en doseren met i-DOS
•  Speciale programma‘s:  Automatic intensief 60°, 

Automatic fijn 30°, Donkere was, Sport, AllergyPlus, 
Extra snel 15/30‘, Trommel reinigen, Overhemden, 
Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Mix/Snel en meer

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Donkere was, 

Overhemden, Sport, Extra Snel 15‘, Mix/Snel, 
AllergyPlus, Dons, Trommel reinigen, Wol/
Handwas, Fijn/Zijde, Afpompen, Spoelen/
Centrifugeren

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Donkere was, 

Overhemden, Sport, Mix/Snel, AllergyPlus, Extra 
snel 15‘/30‘, Trommel reinigen, ActiveOxygen 
Refresh, Spoelen/Centrifugeren/Afpompen, Wol/
Handwas, Fijn/Zijde

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Gordijnen, Dons, 

Donkere Was, Trommel reinigen, Overhemden, 
Sport, Mix/Snel, AllergyPlus, Extra snel 15‘/30‘, 
Wol/Handwas, Fijn/Zijde, Spoelen/Centrifugeren/
Afpompen

Programma‘s
•  Speciale programma‘s:  Extra snel 15‘/30‘, Mix/

Snel, Wol/Handwas, Fijn/Zijde, AllergyPlus, 
Gordijnen, Overhemden, Donkere was, 
Sport, Dons, Trommel reinigen, Katoen, 
Kreukherstellend, Voorwas, Spoelen/
Centrifugeren/Afpompen

Opties
•  Home Connect: opstarten en controle vanop afstand
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze met 

bijvulfunctie, Temperatuur, Keuze voor 
centrifugeersnelheid, EcoPerfect, SpeedPerfect, 
I-Dos 1, I-Dos 2, Menu, Instellingen en 24 u 
eindtijduitstel

•  Antivlekken-systeem voor 16 vlekken
•  Opties: Extra water, Voorwas, Antikreuk, Extra 

spoelbeurten, Spoelstop
•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze met 

bijvulfunctie, Voorwas, Extra water, Licht 
strijken, Keuze voor centrifugeersnelheid, 
Temperatuur, Start/Pauze, SpeedPerfect, 
EcoPerfect, Antivlekken-systeem en 
Eindtijduitstel 1 tot 24 u

•  VarioPerfect
•  Antivlekken-optie voor 4 vlekken - activeerbaar 

op de standaard programma‘s
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Voorwas, Antikreuk/

Licht strijken, Keuze voor centrifugeersnelheid, 
Temperatuur, SpeedPerfect, EcoPerfect, Start/
Pauze met bijvulfunctie, Spoelstop, Memory, 
ActiveOxygen en Eindtijduitstel 1 tot 24 u

•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Voorwas, Eindtijduitstel, 

Extra spoelen, Temperatuur, Start/Pauze met 
bijvulfunctie, EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze 
voor centrifugeersnelheid/Spoelstop

•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze met 

bijvulfunctie, Voorwas, Extra spoeler, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, Keuze voor 
temperatuur / centrifugeersnelheid/spoelstop en 
eindtijduitstel 1 tot24 u

•  VarioPerfect
•  Kinderbeveiliging

uitrusting en comfort
•  i-Dos: Intelligent doseringssysteem van het 

wasmiddel voor een perfect wasresultaat
•  Duidelijke TFT-display voor een intuïtieve bediening
•  ECOPrognose water en energie
•  Reload-functie: zelfs na de start van het 

wasprogramma nog linnen toevoegen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  AquaSensor voor een optimaal spoelresultaat
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Aanduiding van het gewicht van het wasgoed 

met onmiddellijke doseeraanbeveling voor het 
wasmiddel

•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Multitoon geluidssignaal
•  Onbalans-controlesysteem
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Trommelverlichting met LED
•  Vulopening van 32 cm met 180° deuropeningshoek 

links scharnierend niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  Groot LED-display voor het programmaverloop, 

de temperatuur, de max. centrifugeersnelheid, 
de resttijdaanduiding, 24 u eindtijduitstel, anti-
vlekken keuze en aanduiding van het verbruik

•  ECOPrognose water en energie
•  Reload-functie: zelfs na de start van het 

wasprogramma nog linnen toevoegen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Trommelverlichting met LED
•  Trommel reinigen met automatische 

herinneringsfunctie
•  Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  ActiveOxygen: hygiënische zuiverheid voor 

gevoelig textiel gewassen aan lage temperaturen
•  Groot MultiTouch LED-display voor het programma-

verloop, temperatuur, max. centrifugeersnelheid, 
resttijd, eindtijduitstel 24 u, beladingsaanbeveling 
en aanduiding van het verbruik

•  ECOPrognose water en energie
•  Reload-functie: linnen zelfs na de start van het 

wasprogramma nog toevoegen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Onbalans-controlesysteem
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Trommelverlichting met LED
•  Trommel reinigen met automatische 

herinneringsfunctie
•  Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  Groot LED-display voor het programmaverloop, 

de temperatuur, max. centrifugeersnelheid, 
resttijd, eindtijduitstel tot 24 u, beladingsadvies 
en aanduiding van het verbruik

•  ECOPrognose energie
•  Reload-functie: linnen zelfs na de start van het 

wasprogramma nog toevoegen
•  SoftDial - programmaknop voor alle was- en 

speciale programma‘s
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWaterPlus
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat
•  Schuimherkenning
•  Zelfreinigend wasmiddelbakje
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Onbalans-controlesysteem
•  VarioDrum: voor zacht en efficiënt wassen
•  Vulopening van 32 cm met 171° deuropeningshoek 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

uitrusting en comfort
•  LED-display voor het programmaverloop, de 

resttijdaanduiding en eindtijduitstel 1 tot 24 u
•  Reload-functie: zelfs na de start van het 

wasprogramma nog linnen toevoegen
•  SoftDial - programmaknop voor alle was- en 

speciale programma‘s
•  AquaStop met garantie -  EcoSilence Drive
•  AntiVibration design -  ActiveWater
•  3D AquaSpar-systeem
•  Hoeveelheidsautomaat -  Schuimherkenning
•  Aanduiding overdosering wasmiddel
•  Resttijdaanduiding
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Onbalans-controlesysteem
•  Trommel reinigen met automatische 

herinneringsfunctie
•  Vulopening van 30 cm met 180° deuropeningshoek, 

links scharnierend, niet verwisselbaar
•  Magnetische deurvergrendeling comfort met 

metalen sluithaak

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 59 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 55 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,8 x 59,8 x 55 cm

AquaStopAquaStop AquaStop
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De droogautomaat die tot 60% zuiniger  
is dan energie-efficiëntieklasse A.

Droomt u wel eens van een droogautomaat die nog behoedzamer omspringt met uw wasgoed?  

Die niet alleen nieuw maar zijn hele leven lang buitengewoon zuinig is? Die nog minder energie  

verbruikt en bovendien is uitgerust met een zelfreinigende condensor? Dankzij de inspanningen 

van onze ingenieurs is die droom werkelijkheid geworden. De HomeProfessional-droogautomaat  

WTY87H81FG.

Innovatie: 
Gepatenteerde selfcleaning  
condenser™
Omdat de condensor volautomatisch 
wordt gereinigd, valt er weer een 
lastig werkje weg voor u. Bovendien 
haalt het toestel hierdoor constant de 
zeer zuinige energie-efficiëntie- 
klasse A++.

Techniek:
Warmtepomp technologie
Deze technologie van Bosch is de 
innoverende verdere ontwikkeling van 
de bestaande droogtechniek. In tegen-
stelling tot condensatiedroogautoma-
ten werkt ze zonder conventionele 
verwarming. Met behulp van de 
warmtepomp wordt de lucht econo-
misch verwarmd en wordt de aanwe-
zige warmte verder benut. 

Kwaliteit:
BlDc-motor
Als zijn werking overbodig is, zorgt de 
geavanceerde technologie voor de 
automatische uitschakeling van de 
BLDC-motor. Zo gaat de motor niet 
alleen langer mee, maar wordt er 
tegelijkertijd ook heel wat stroom 
bespaard. 

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Home Connect
Bediening vanop afstand.

  Easy start:  
Uw droogautomaat heeft alle antwoorden. Easy Start raadt u altijd het juiste programma aan.  
Zo wordt het leven meteen een héél stuk eenvoudiger.

   Bediening vanop afstand: 
Start uw droogautomaat op afstand, zodat die net klaar is wanneer u thuiskomt.

   statusberichten: 
U hoeft niet zelf naar de wasruimte te gaan – zodra uw droogautomaat klaar is,  
brengt de Home Connect-app u op de hoogte.
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De droogautomaat die zichzelf reinigt, 
dankzij de gepatenteerde SelfCleaning™ condenser.

De gepatenteerde SelfCleaning™-condenser geeft onze droogautomaten een aanzienlijk  

langere levensduur. Door middel van deze unieke technologie wordt de condensor tijdens  

het droogproces volledig automatisch gereinigd. Hierdoor worden afzettingen die de prestaties 

verminderen en het energieverbruik verhogen, vermeden.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

A+++
Droogautomaten uit energie-

efficiëntieklasse A+++ verbruiken tot 25% 
minder energie dan toestellen uit klasse A++.

A++
Droogautomaten uit energie-efficiën-

tieklasse A++ verbruiken tot 50% minder 
energie dan toestellen uit klasse A.  

BlDc-motor
Met behulp van de meest recente 

technologie verdicht de BLDC-motor in het 
EXCLUSIV HomeProfessional-toestel het 
koelmiddel uiterst snel en flexibel. Een 
garantie voor optimale droogresultaten.

Warmtepomp met selfcleaning 
condenser

Dankzij de permanente automatische reini-
ging van de condensor hoeft u deze niet 
langer handmatig te ontpluizen en te reini-
gen. Bovendien zijn constant hoogwaardige 
prestaties en korte droogtijden bij eenzelfde 
lage energieverbruik in de zuinigste energie-
efficiëntieklasse A gegarandeerd - een 
toestelleven lang en uiteraard op volle 
kracht.

Warmtepomp met Easyclean  
condenser

De EasyClean condensor van Bosch is 
eenvoudig te reinigen. Een compact en 
gemakkelijk toegankelijke filter beschermt 
uw condensor tegen pluisjes en kan in een 
handomdraai worden verwijderd en gerei-
nigd.

SelfCleaning
Condenser
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1. umwelt: Note gut (1,8)

   Top-uitrusting

sensitive Drying system
Met de textielvriendelijke trommelstructuur en de extra 

gladde binnenwanden helpt het Sensitive Drying System uw was-
goed optimaal te verzorgen. Gebogen meenemers met Soft-design 
mengen het behoedzaam bij elke rotatie. Bovendien wordt het 
wasgoed niet tegen de wanden platgedrukt maar wordt het langs 
onder opgeschud door lucht die tot een optimale temperatuur 
verwarmd is. Het resultaat: donzig zacht wasgoed – ook na 100 keer 
drogen.

AutoDry 
De temperatuur- en restvochtsensoren van het AutoDry-

systeem meten permanent het temperatuurverschil en het restvocht 
van het wasgoed. Zo bent u telkens weer zeker van een perfect en 
behoedzaam gedroogde was. Of u nu voor strijkdroog, kastdroog of 
extra droog kiest. 

Multitouch lED-display

Intuïtieve bediening via een touchscreen. Verschillende akoestische 
signalen en LEDs zorgen voor efficiënte en nauwkeurige informatie.

Exclusiv Design 
Klasse herken je meteen. Aan de materialen, vormen en kleuren. 
Bijv. die van de JogDial in glanzende/chroom uitvoering: een draai 
volstaat om comfortabel de gewenste instelling te selecteren; of die 
van de ronde glazen vuldeur met glanzend chroom/witte afwerking 
als extra EXCLUSIV-uitrusting. 

Programma: wol in korf 
In de wolkorf droogt u uw wollen spulletjes zonder krimpen of 
vervilten – en dat met een tijdbesparing van 75 %. Het volstaat het 
kledingstuk losjes en open in de wolkorf te leggen en deze in de 
droogautomaat te hangen. 

Programma: schoenen/knuffels in korf 
Ook sportschoenen met kunststof als bovenmateriaal of knuffels 
kunnen uitstekend in de korf worden gedroogd.

Goede geluidsisolatie voor meer comfort  
De EXCLUSIV-condensatiedroogautomaten van Bosch werken 
buitengewoon stil. Extra geluidsisolatie beperkt het geluid van de 
motor tot een minimum. Zo kan u in alle rust ook ’s nachts drogen 
en van het voordelige nachttarief profiteren. 

1. umwelt: Note gut (1,8)1. umwelt: Note gut (1,8)
   EXCLUSIV        uitrusting

Abbildung aus EXCLUSIV
HomeProfessional-Prospekt
”110720_M17.tif”

Eigenschappen afhankelijk van het model.



WTY87H81FG € 1099,99*
HomeProfessional  
SelfCleaning Condenser - Warmtepomp 1) 

WTW87595FG - NEW € 949,99*
Serie 8  
SelfCleaning Condenser - Warmtepomp 1) 

WTU889MFG € 999,99*
Serie 6
SelfCleaning Condenser - Warmtepomp 1) 

WTU879MFG € 949,99*
Serie 6
SelfCleaning Condenser - Warmtepomp 1) 

WTW85491FG € 899,99*
Serie 6 
SelfCleaning Condenser - Warmtepomp 1) 

 
9
kg

  
SensitiveDrying 

System     
9
kg

  
SensitiveDrying 

System    
8
kg

  
SensitiveDrying 

System   
9
kg

  
SensitiveDrying 

System    
8
kg

  
SensitiveDrying 

System  

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Inhoud: 1 - 9 kg
— Woldroogkorf
— Home Connect
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Inhoud: 1 - 9 kg
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Energie-efficiëntieklasse: A+++
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Jaarlijks energieverbruik: 258 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: A
•  Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Jaarlijks energieverbruik: 259 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: A
•  Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A+++
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 177 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau : 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 243 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: A
•  Geluidsniveau : 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 232 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau : 65 dB (A) re 1 pW

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix, 

Schoenen in korf, Handdoeken, Dekens, 
AllergyPlus, Timerprogramma warm, 
Timerprogramma koud, Sport, Dons, Extra snel 
40‘, Overhemden, Katoen, kreukherstellend, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix/Snel, 

Handdoeken, Dekens, Tijdprogramma warm, 
Tijdprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, 
AllergyPlus, Sport, Dons, Extra snel 40‘, 
Overhemden, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Mix, Wol in korf, 

Handdoeken, Dekens, Tijdprogramma warm, 
Tijdprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, 
AllergyPlus, Sport, Dons, SuperKort 40‘, 
Overhemden, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Mix, Wol in korf, 

Handdoeken, Dekens, Tijdprogramma warm, 
Tijdprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, 
AllergyPlus, Sport, Fijn, Dons, SuperKort 40‘, 
Overhemden

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Snel/Mix, Wol in korf, 

Handdoeken, Tijdprogramma warm, Sport, 
Dons, Extra snel 40‘, Overhemden, Fijn, Katoen, 
Kreukherstellend

Opties
•  Home Connect: opstarten en controle  

vanop afstand
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Licht strijken, 

Menu, Opties, Droogtegraad, Memory 1, Memory 
2, Basisinstellingen, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Aan/Uit, Delicaat,  

Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, 
Fijninstelling, Antikreuk 60‘, Antikreuk 120‘, 
Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, Start/

Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 
60‘, Antikreuk 120‘, MyFavourite, Eindtijduitstel 
tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Signaal, Antikreuk, 

Eindtijduitstel, Start/Pauze, Droogtegraad, 
Fijninstelling, Antikreuk 60‘, Antikreuk 120‘, 
MyFavourite, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, 

Antikreuk, Programmaduur, Start/Pauze, 
Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Duidelijke TFT-tekstdisplay voor eenvoudig 

gebruik
•  Display voor programmaverloop, 

resttijdaanduiding, eindtijduitstel max 
24 u, speciale functies, filter reinigen en 
condensreservoir ledigen

•  JogDial - verlichte programmaknop met 
geïntegreerde aan/uit functie

•  BLDC-motor
•  AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Multitoon geluidssignaal
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  JogDial - verlichte programmaknop met 
geïntegreerde aan/uit functie

•  AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot MultiTouch LED-display met de opties: 

Delicaat, Signaal, Eindtijduitstel, Start/Pauze, 
Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60‘, 
Antikreuk 120‘, MyFavourite

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in SoftDesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot MultiTouch LED-display met de opties: 

Signaal, Antikreuk, Eindtijduitstel, Start/Pauze, 
Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60‘, 
Antikreuk 120‘, MyFavourite

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in SoftDesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  SoftDial - volelektronische éénknopsbediening 

voor alle programma‘s
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in SoftDesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,7 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,7 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 65,2 cm

j a a r  w a a r b o r g

GRATIS
(waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)

16 | Droogautomaten
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1)  De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

WTY87H81FG € 1099,99*
HomeProfessional  
selfcleaning condenser - Warmtepomp 1) 

WTW87592FG - NEW € 949,99*
serie 8  
selfcleaning condenser - Warmtepomp 1) 

WTu889MFG € 999,99*
serie 6
selfcleaning condenser - Warmtepomp 1) 

WTu879MFG € 949,99*
serie 6
selfcleaning condenser - Warmtepomp 1) 

WTW85491FG € 899,99*
serie 6 
selfcleaning condenser - Warmtepomp 1) 

 
9
kg

  
SensitiveDrying 

System     
9
kg

  
SensitiveDrying 

System    
8
kg

  
SensitiveDrying 

System   
9
kg

  
SensitiveDrying 

System    
8
kg

  
SensitiveDrying 

System  

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Inhoud: 1 - 9 kg
— Woldroogkorf
— Home Connect
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Inhoud: 1 - 9 kg
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Energie-efficiëntieklasse: A+++
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Jaarlijks energieverbruik: 258 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: A
•  Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Jaarlijks energieverbruik: 259 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: A
•  Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A+++
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 177 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau : 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 9 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 243 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: A
•  Geluidsniveau : 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 232 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau : 65 dB (A) re 1 pW

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix, 

Schoenen in korf, Handdoeken, Dekens, 
AllergyPlus, Timerprogramma warm, 
Timerprogramma koud, Sport, Dons, Extra snel 
40‘, Overhemden, Katoen, kreukherstellend, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix/Snel, 

Handdoeken, Dekens, Tijdprogramma warm, 
Tijdprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, 
AllergyPlus, Sport, Dons, Extra snel 40‘, 
Overhemden, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Mix, Wol in korf, 

Handdoeken, Dekens, Tijdprogramma warm, 
Tijdprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, 
AllergyPlus, Sport, Dons, SuperKort 40‘, 
Overhemden, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Mix, Wol in korf, 

Handdoeken, Dekens, Tijdprogramma warm, 
Tijdprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, 
AllergyPlus, Sport, Fijn, Dons, SuperKort 40‘, 
Overhemden

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Snel/Mix, Wol in korf, 

Handdoeken, Tijdprogramma warm, Sport, 
Dons, Extra snel 40‘, Overhemden, Fijn, Katoen, 
Kreukherstellend

Opties
•  Home Connect: opstarten en controle  

vanop afstand
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Licht strijken, 

Menu, Opties, Droogtegraad, Memory 1, Memory 
2, Basisinstellingen, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Aan/Uit, Delicaat,  

Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, 
Fijninstelling, Antikreuk 60‘, Antikreuk 120‘, 
Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, Start/

Pauze, Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 
60‘, Antikreuk 120‘, MyFavourite, Eindtijduitstel 
tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Signaal, Antikreuk, 

Eindtijduitstel, Start/Pauze, Droogtegraad, 
Fijninstelling, Antikreuk 60‘, Antikreuk 120‘, 
MyFavourite, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Delicaat, Signaal, 

Antikreuk, Programmaduur, Start/Pauze, 
Fijninstelling, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Duidelijke TFT-tekstdisplay voor eenvoudig 

gebruik
•  Display voor programmaverloop, 

resttijdaanduiding, eindtijduitstel max 
24 u, speciale functies, filter reinigen en 
condensreservoir ledigen

•  JogDial - verlichte programmaknop met 
geïntegreerde aan/uit functie

•  BLDC-motor
•  AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Multitoon geluidssignaal
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  JogDial - verlichte programmaknop met 
geïntegreerde aan/uit functie

•  AntiVibration Design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot MultiTouch LED-display met de opties: 

Delicaat, Signaal, Eindtijduitstel, Start/Pauze, 
Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60‘, 
Antikreuk 120‘, MyFavourite

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in SoftDesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot MultiTouch LED-display met de opties: 

Signaal, Antikreuk, Eindtijduitstel, Start/Pauze, 
Droogtegraad, Fijninstelling, Antikreuk 60‘, 
Antikreuk 120‘, MyFavourite

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  JogDial - verlichte programmaknop met 

geïntegreerde aan/uit functie
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in SoftDesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  SoftDial - volelektronische éénknopsbediening 

voor alle programma‘s
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in SoftDesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,7 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,7 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 65,2 cm
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WTM85292FG € 849,99*
serie 4
selfcleaning condenser - Warmtepomp 1) 

WTH85291FG € 799,99*
serie 4 
Easyclean condenser - Warmtepomp 1) 

 
8
kg

  
SensitiveDrying 

System      
SensitiveDrying 

System    

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 224 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 7 kg
•  Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix, 

Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, 
Kreukherstellend, Sport, Dons, Extra snel 40‘, 
Overhemden, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix/Snel, 

Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, 
Kreukherstellend, Sport, Dons, Extra snel 40‘, 
Overhemden, Fijn

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Delicaat, 

Antikreuk, Droogtegraad fijninstelling, 
Programmaduur, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Delicaat, 

Antikreuk, Droogtegraad fijninstelling, 
Programmaduur, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  SoftDial - volelektronische éénknopsbediening 

voor alle programma‘s
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

uitrusting en comfort
•  EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging 

van de condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  SoftDial - volelektronische éénknopsbediening 

voor alle programma‘s
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

1)  De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.
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GRATIS
(waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)
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WTM85292FG € 849,99*
serie 4
selfcleaning condenser - Warmtepomp 1) 

WTH85291FG € 799,99*
serie 4 
Easyclean condenser - Warmtepomp 1) 

 
8
kg

  
SensitiveDrying 

System      
SensitiveDrying 

System    

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Woldroogkorf
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 8 kg
•  Jaarlijks energieverbruik : 224 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Inhoud: 1 - 7 kg
•  Jaarlijks energieverbruik: 212 kWu
•  Condensatie efficiëntieklasse: B
•  Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix, 

Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, 
Kreukherstellend, Sport, Dons, Extra snel 40‘, 
Overhemden, Fijn

Programma‘s
•  Speciale programma‘s: Wol in korf, Mix/Snel, 

Handdoeken, Tijdprogramma warm, Katoen, 
Kreukherstellend, Sport, Dons, Extra snel 40‘, 
Overhemden, Fijn

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Delicaat, 

Antikreuk, Droogtegraad fijninstelling, 
Programmaduur, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

Opties
•  TouchControl-toetsen: Start/Pauze, Delicaat, 

Antikreuk, Droogtegraad fijninstelling, 
Programmaduur, Eindtijduitstel tot 24 u

•  Antikreukfase 120 min. bij afloop van het 
programma

•  Kinderbeveiliging

uitrusting en comfort
•  SelfCleaning condenser: zelfreinigende 

condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  SoftDial - volelektronische éénknopsbediening 

voor alle programma‘s
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

uitrusting en comfort
•  EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging 

van de condensor
•  Groot LED-display voor de resttijdaanduiding, 

eindtijduitstel tot 24 u, programmaverloop en 
speciale functies

•  Aanduiding condensatie reservoir ledigen
•  Aanduiding pluizenfilter reinigen
•  SoftDial - volelektronische éénknopsbediening 

voor alle programma‘s
•  AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
•  AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma‘s
•  Geluidssignaal bij afloop van het programma
•  Sensitive Drying System: grote inox trommel met 

structuur voor een betere bescherming van het 
textiel, wasmeenemers in softdesign

•  Trommelverlichting met LED
•  Comfort deurvergrendeling met metalen 

sluithaak
•  Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar
•  Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm
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Eigenschappen afhankelijk van het model.

Voor iedereen, die niets wil  
horen van het huishouden.
Wij rusten niet, totdat u meer rust heeft. Daarom verlichten de apparaten van Bosch niet alleen de huis-

houdelijke taken, maar verminderen ze ook het geluidsniveau – met slimme innovaties zoals de stille 

EcoSilence Drive motor, een verbeterde isolatie en het Silence-programma.

Innovatie: 
38 dB

Ongehoord stil 
Schone prestaties: de Super- 

Silence Plus vaatwasser SMS68TW01E 
behoort met zijn geluidsniveau van  
38 dB (“Silence” programma) niet 
alleen tot de stilste apparaten op  
de markt, maar bereikt ook optimale 
wasresultaten.

Techniek:
ActiveWater Technologie 
Deze innovatieve vaatwastech-

nologie maximaliseert de efficiëntie en 
doet de vaat op een milieuvriendelij-
kere manier – uiteraard met perfecte 
resultaten. Het lage water- en energie-
verbruik is te danken aan de gerichte 
waterverdeling, de geoptimaliseerde 
filtertechniek, een snelle opwarming 
en een krachtigere pomp die voor een 
betere circulatie van het water zorgt.

Kwaliteit:
10 jaar garantie tegen corrosie  
van de kuip
Naast een energiezuinige technologie, 
is er nog iets waar u met een nieuw 
Bosch-toestel altijd op kan rekenen: 
duurzame kwaliteit. De kuipen van alle 
Bosch-vaatwassers worden vervaar-
digd uit platen van hoogwaardig inox; 
hierbij worden materiaalspecifieke 
productie- en verbindingstechnieken 
en speciale oppervlaktebehandelingen 
toegepast. Daarom zijn we een van de 
weinige producenten die 10 jaar 
garantie tegen corrosie van de kuip 
bieden. Om deze garantie te activeren, 
moet u zich binnen de 8 weken na 
levering registreren op: 
www.bosch-home.be/nl/extra
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Zuinig, comfortabel, stil.

A+++ 
De SuperSilence vaatwasser biedt 

een maximum aan energie-efficiëntie. Met 
de energie-efficiëntieklasse A+++ verbruikt 
deze vaatwasser tot 30% minder stroom dan 
energie-efficiëntieklasse A.

PerfectDry: veel vaatwassers kunnen 
plastic wassen. Deze vaatwasser krijgt 
plastic vaatwerk zelfs droog.
Plastic vaatwerk is gewoonlijk een prakti-
sche keuze in het dagelijkse leven. Tot het 
aankomt op het wassen. Plastic vaatwerk 
komt vaak nat uit de vaatwasser en moet 
nog met de hand gedroogd worden. 
Onze PerfectDry vaatwassers met zeolith-
technologie doen nu het werk voor u: 
perfecte droogresultaten dankzij een 
warme, gelijkmatige krachtige, maar toch 
ook zachte 3D-luchtstroom. Zo is nu ook 
plastic niet enkel proper maar ook volledig 
droog. De Zeolith®-droogtechnologie 
bespaart u tijd en ook veel energie. 

Zeolith®-technologie: optimale droogresul-
taten en glansprestaties bij het laagste 
energieverbruik.
Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-
technologie kan er nu nog meer energie 
worden bespaard terwijl de droogresultaten 
gewoonweg schitterend zijn. 

varioFlexPro-korfsysteem
Het innoverende VarioFlexPro-korfsysteem 
biedt u een waaier van aanpassingsmogelijk-
heden en maximale flexibiliteit. Dankzij de 
rode aanraakpunten en Rackmatic-hendels 
weet u onmiddellijk waar en hoe u de 
korven flexibel aan het in te laden vaatwerk 
kan aanpassen. Zo wordt er nog meer 
vaatwerk schitterend schoon. En dit in één 
beweging.

RackMatic
Dankzij de RackMatic kan de bovenste korf 
nu in drie stappen in de hoogte worden 
versteld. Zelfs wanneer de korf vol is.

Ecosilence DriveTM 

Nog nooit werd de vaat zo stil 
gedaan. In tegenstelling tot ‘gewone’ moto-
ren werkt de EcoSilence Drive™ zonder 
koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer 
stil, maar ook uiterst energie-efficiënt, snel 
en duurzaam.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Programma Kort 60°c. 
Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. In 89 minuten 
zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de 
Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle 
lading.

Programma 1u
Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat worden gewassen 
op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle 
lading.

Programma Machine care
Om de prestaties en de levensduur van uw machine te optimaliseren 
verwijdert dit programma, in combinatie met een specifieke detergent, de 
resten van kalk en vet. 

Intensive

intensieve Zone
In de Intensieve zone worden erg vuile potten en pannen in de 

onderste korf optimaal gereinigd. Tegelijkertijd kan breekbaarder servies in 
de bovenste korf worden gespoeld.  

variospeedPlus
Als het weer eens snel moet gaan, is VarioSpeedPlus precies de extra 

functie die u nodig hebt. Want zelfs bij volle belading en een sterk bevuilde 
vaat wordt de afwasduur tot 66% gereduceerd – en dat met een even per-
fect afwasresultaat. 

HygienePlus 
Dankzij de functie HygienePlus wordt een hoge temperatuur gedu-

rende langere tijd aangehouden tijdens de afwascyclus. Hierdoor krijgen 
bacteriën geen kans op overleving. Deze functie is ideaal voor gevoelige 
personen en voor het reinigen van zuigflessen en keukengerief. 

Extra droog 
Deze functie is bijv. ideaal voor groot en klein vaatwerk uit kunststof. De 
hogere watertemperatuur en de langere droogtijd resulteren in betere droog-
prestaties, zodat ook vaatwerk uit kunststof glanzend schoon gedroogd 
wordt en nadrogen nagenoeg overbodig is.

Glas 40°c
Met Glas 40°C worden uw glazen behoedzaam afgewassen op lage 
temperaturen. Bovendien werd de spoeltemperatuur optimaal afgesteld en 
de droogfase verlengd om een zachte behandeling en goede droogresultaten 
van de glazen te verkrijgen.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

   speciale functies en programma’s



sMv46cx07E - serie 4 - NEW € 979,99*
vaatwasser 60 cm - PerfectDry
volledig integreerbaar

sMv46ix00E - serie 4 € 879,99*
vaatwasser 60 cm - silencePlus
volledig integreerbaar

sMi46is00E - serie 4 € 879,99*
vaatwasser 60 cm - silencePlus
integreerbaar - inox 

sMs68TW01E - serie 6 € 699,99*
vaatwasser 60 cm - supersilence Plus
vrijstaand - wit

sMs46AW03E - serie 4 € 579,99*
vaatwasser 60 cm - supersilence
vrijstaand - wit 

 44 dB    46 dB  
43 dB

    46 dB  
43 dB

    40 dB  
38 dB

    44 dB  
42 dB
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Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A+++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.82 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
• Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
• Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.93 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A+
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 1.02 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Programma‘s
•   6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Glas 40 °C, Kort 60°C, Voorspoelen
•  3 speciale functies: VarioSpeedPlus,  

Halve belading, Extra droog
•  MachineCare programma

Programma‘s
•  6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
•  2 speciale functies :  VarioSpeedPlus,  

Extra droog
•  MachineCare programma

Programma‘s
•   6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
•  2 speciale functies :  VarioSpeedPlus,  

Extra droog
•  MachineCare programma

Programma‘s
•  8 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, 
Snel 45 °C, Voorspoelen

•  4 speciale functies : Intensieve zone, 
VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog

•  MachineCare programma

Programma‘s
•  6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
•  3 speciale functies: VarioSpeed, HygienePlus, 

Extra droog
•  MachineCare programma

uitrusting en comfort
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
•  Inhoud: 13 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  Zeolith droogtechnologie
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Bediening bovenaan
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Akoestisch signaal bij programma-einde
•  InfoLight
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  Vario-korven 
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in onderste korf
•  Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
•  Bestekrek in de bovenste korf
• Bestekkorf in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
•  Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

43 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 13 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Bediening bovenaan
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Akoestisch signaal bij programma-einde
•  InfoLight
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  VarioFlex-korven 
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(2x) en onderste korf (4x)
•  Bestekrek in de bovenste korf
•  Vario bestekkorf in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
• Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

43 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 13 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  VarioFlex-korven 
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(2x) en onderste korf (4x)
•  Bestekrek in de bovenste korf
•  Vario bestekkorf in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  Elektronische sleutelfunctie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
• Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

38 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 14 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoDrying: automatische deuropening op het 

eind van de Eco cyclus
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  EmotionLight - PiezoTouchControl (zwart)
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
•  Vario-besteklade Pro
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(6x) en onderste korf (8x)
•  Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en 

onderste korf (2x)
•  Glazenhouder in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  Elektronische sleutelfunctie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
•  Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

42 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 12 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  Vario-korven
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in onderste korf 

(2x)
•  Vario bestekkorf in de onderste korf
•  Inox / Polinox kuip
•  AquaStop met garantie
•  Elektronische sleutelfunctie
•  EasyLock

Afmetingen
• (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Afmetingen
•  (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

Afmetingen
•  (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm
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sMv46cx07E - serie 4 - NEW € 979,99*
vaatwasser 60 cm - PerfectDry
volledig integreerbaar

sMv46ix00E - serie 4 € 879,99*
vaatwasser 60 cm - silencePlus
volledig integreerbaar

sMi46is00E - serie 4 € 879,99*
vaatwasser 60 cm - silencePlus
integreerbaar - inox 

sMs68TW01E - serie 6 € 699,99*
vaatwasser 60 cm - supersilence Plus
vrijstaand - wit

sMs46AW03E - serie 4 € 579,99*
vaatwasser 60 cm - supersilence
vrijstaand - wit 

 44 dB    46 dB  
43 dB

    46 dB  
43 dB

    40 dB  
38 dB

    44 dB  
42 dB

 

EXCLUSIV  voordelen
— Bosch verlengde waarborg
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EXCLUSIV  voordelen
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 EXCLUSIV  voordelen
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EXCLUSIV  voordelen
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A+++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.82 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
• Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.92 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
• Energie-efficiëntieklasse**: A++
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 0.93 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse**: A+
•  Droogefficiëntieklasse: A
•  Verbruik bij Eco 50°C programma: 1.02 kWu
•  Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 9.5 l

Programma‘s
•   6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Glas 40 °C, Kort 60°C, Voorspoelen
•  3 speciale functies: VarioSpeedPlus,  

Halve belading, Extra droog
•  MachineCare programma

Programma‘s
•  6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
•  2 speciale functies :  VarioSpeedPlus,  

Extra droog
•  MachineCare programma

Programma‘s
•   6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
•  2 speciale functies :  VarioSpeedPlus,  

Extra droog
•  MachineCare programma

Programma‘s
•  8 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C, 
Snel 45 °C, Voorspoelen

•  4 speciale functies : Intensieve zone, 
VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extradroog

•  MachineCare programma

Programma‘s
•  6 programma‘s: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, 

Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1u 65 °C
•  3 speciale functies: VarioSpeed, HygienePlus, 

Extra droog
•  MachineCare programma

uitrusting en comfort
• Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
•  Inhoud: 13 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  Zeolith droogtechnologie
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Bediening bovenaan
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Akoestisch signaal bij programma-einde
•  InfoLight
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  Vario-korven 
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in onderste korf
•  Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
•  Bestekrek in de bovenste korf
• Bestekkorf in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
•  Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

43 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 13 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Bediening bovenaan
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Akoestisch signaal bij programma-einde
•  InfoLight
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  VarioFlex-korven 
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(2x) en onderste korf (4x)
•  Bestekrek in de bovenste korf
•  Vario bestekkorf in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
• Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

43 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 13 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  VarioFlex-korven 
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(2x) en onderste korf (4x)
•  Bestekrek in de bovenste korf
•  Vario bestekkorf in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  Elektronische sleutelfunctie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
• Geluidsniveau: 40 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

38 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 14 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoDrying: automatische deuropening op het 

eind van de Eco cyclus
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Warmtewisselaar - Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  EmotionLight - PiezoTouchControl (zwart)
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
•  Vario-besteklade Pro
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(6x) en onderste korf (8x)
•  Kopjeshouder in de bovenste korf (2x) en 

onderste korf (2x)
•  Glazenhouder in de onderste korf
•  Binnenafwerking: Inox
•  AquaStop met garantie
•  Elektronische sleutelfunctie
•  EasyLock

uitrusting en comfort
•  Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
•  Geluidsniveau (extra stil programma):  

42 dB(A) re 1 pW
•  Inhoud: 12 bestekken
•  Elektronisch regenereersysteem
•  Doorstroomverwarmer
•  Doseerassistent
•  EcoSilence Drive
•  AquaSensor, Beladingssensor
•  Glass protection technology
•  Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
•  Wisselspoeltechniek
•  Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
•  Resttijdaanduiding in minuten
•  Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
•  Elektronische bijvulaanduiding voor zout en 

spoelmiddel
•  Vario-korven
•  In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
•  Neerklapbare bordenrekken in onderste korf 

(2x)
•  Vario bestekkorf in de onderste korf
•  Inox / Polinox kuip
•  AquaStop met garantie
•  Elektronische sleutelfunctie
•  EasyLock

Afmetingen
• (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm

Afmetingen
• (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Afmetingen
•  (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm

Afmetingen
•  (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm
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GRATIS
(waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)
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Altijd opnieuw een reden tot tevredenheid: onze EXCLUSIV-koel-/vriescombinatie met de beste  

energie-efficiëntieklasse A+++. Zo haalt u innovatieve koeltechniek in huis die tot in het kleinste  

detail doordacht is. De uiterst efficiënte koelkringloop met elektronische temperatuurregeling, de 

geoptimaliseerde isolatie alsook de variabele, toerentalgeregelde inverter-compressor zorgen ervoor 

dat onze EXCLUSIV-koel-/vriescombinatie tot 47,6 % minder stroom verbruikt dan een vergelijkbaar 

toestel van klasse A+. Zodat u geld kan besparen en ons milieu duurzaam wordt ontzien.

Wij maken van elke dag  
een wereldspaardag.

NoFrost AntiFingerprint

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Innovatie: 
inverter-compressor
Geoptimaliseerde isolatie 

We kiezen voor A+++ en A++. Omdat 
onze variabele, toerentalgeregelde 
compressor naar behoefte werkt, is 
hij uiterst efficiënt. Ook de geopti-
maliseerde isolatie speelt hierin een 
wezenlijke rol.

PerfectFit
Dankzij de geavanceerde condensor-
technologie hoeft u geen ruimte meer 
te voorzien tussen uw koelkast en 
het keukenmeubel of de muur. Zelfs 
wanneer de koelkast tegen de muur 
geplaatst wordt, behoudt u toegang 
tot uw lades dankzij een 90° openings-
hoek. Ideaal voor een moderne integra-
tie in uw keuken.*

*  Niet van toepassing bij de Side by Side 

combinaties.

Techniek:
NoFrost
Nooit meer dat lastige ont-

dooien van het vriesgedeelte dankzij 
het comfortabele NoFrost-systeem. 
Door de droge koude lucht worden 
voedingsmiddelen sneller ingevroren 
en vormt zich geen ijs op de diepvries-
waren of de wanden van de diepvries-
ruimte. 

lowFrost
Bij LowFrost –toestellen werd 

het koelsysteem aan de buitenkant 
geplaatst waardoor de binnenruimte 
glad is. Hierdoor ontstaat er minder 
ijs- en rijmvorming en hoeft u 
bijgevolg uw vriesvak minder vaak 
te ontdooien. Het ontdooien zelf 
gaat ook sneller, dankzij de gladde 
binnenwanden.

Kwaliteit:
AntiFingerprint-coating 
Fronten uit inox met AntiFin-

gerprint-coating bieden door hun 
duurzaam verzegelde en speciaal 
behandelde oppervlak een optimale 
bescherming tegen vingerafdrukken.

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost



Genoeg plaats voor al uw voedingswaren. 
En elke vitamine.
De koelkasten en diepvriezers van Bosch bieden talrijke mogelijkheden om uw voedingswaren te  

bewaren. Bovendien zijn de opberglades zo ontworpen dat uw voedingswaren langer vers blijven.

vitaFresh
Waar alles langer vers blijft – van 

de A van appel tot de Z van zalm.
Ons versheidssysteem VitaFresh 
garandeert ideale opslagcondities voor 
verse voedingsmiddelen. U kunt op beide 
oren slapen: u zult de fijne aroma’s, 
de essentiële voedingsstoffen en de 
waardevolle vitamines van uw producten 
langer kunnen bewaren, waardoor u geniet 
van een gevarieerde en gezonde voeding.

Freshsense 
Een constante temperatuur in de 

binnenruimte van uw koeltoestel is een 
belangrijke factor voor meer versheid en 
het behouden van een heerlijk aroma. De 
intelligente FreshSense-techniek met een 
meervoudig sensorsysteem controleert en 
stuurt permanent de omgevings-, koel- en 
vriestemperatuur. Een van de buitentempe-
ratuur onafhankelijke binnentemperatuur is 
het resultaat. Uw voedingswaren behouden 
door deze optimale bewaringstemperatuur 
een perfecte consistentie. Zo wordt bv. ijs 
niet te zacht of te hard bevroren. 

lED-verlichting
De LED-lampjes zorgen voor de 

perfecte verlichting van de binnenruimte, 
verbruiken uiterst weinig stroom, en gaan 
een toestelleven lang mee.

AirFreshfilter 
Gedaan met onaangename geurtjes. De 
AirFreshfilter met geïntegreerde actieve 
koolstoffilter absorbeert effectief specifieke 
geuren en verzekert zo de frisheid van de 
koelkast. En dit gedurende de volledige 
levenscyclus van het toestel. Vervanging is 
niet nodig.

Touchcontrol-regeling 
Met het elegante TouchControl-bedienings-
paneel is het aflezen en veranderen van de 
temperatuurinstellingen kinderspel. Bijzon-
der comfortabel hierbij is de opdeling van 
de koel- en diepvriesruimte: beide kunnen 
afzonderlijk, precies en eenvoudig aan uw 
specifieke behoeften en wensen aangepast 
worden.

BigBox 
Of u nu pizza’s voor een kinderfeestje 

of een verjaardagstaart wil invriezen, in de 
BigBox met een inhoud van 30 liter vindt u 
beslist voldoende plaats voor grote 
diepvrieswaren of een hele stapel 
diepvriesdozen. En wil u bijzonder hoge 
diepvrieswaren opslaan, dan kan u de lade 
en de glazen legger boven de BigBox 
gewoon wegnemen. 

varioZone 
Dankzij de VarioZone van Bosch kunt u uw 
vriesvak flexibel indelen. Zowel grote als vele 
kleine vrieswaren zijn eenvoudig te bewaren 
dankzij de uitneembare leggers en lades.

Multi-alarmsysteem
Hoogste bescherming van uw voedingsmid-
delen. Dankzij het actieve waarschuwing-
systeem of Multi-alarmsysteem is er nog 
iemand in huis die er mee voor zorgt dat 
voedingsmiddelen vers blijven en er geen 
overbodige energie wordt verbruikt: akoes-
tische en optische signalen waarschuwen 
bij ongewenste temperatuurstijgingen, 
openstaande deuren en stroomonderbre-
kingen. 

MultiAirflow-systeem
Het ventilatorgestuurde MultiAirflow-

systeem zorgt voor zachte, gelijkmatige 
koudeluchtstromen op alle niveaus van de 
koel- en diepvriesruimtes, wat zorgt voor 
een minimale uitdroging van de koelwaren. 
Tezelfdertijd worden temperatuurschom-
melingen beperkt en afkoeltijden ingekort – 
voor een langer behoud van de aroma’s van 
je voedingsmiddelen.

isolatie
Een belangrijke factor om minimale  
verbruikswaarden te halen: perfect  
aangebrachte, efficiënte isolatie.

VitaFreshVitaFresh

BigBox
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supervriezen 
Bescherming voor reeds ingevroren voedingsmiddelen. Het 

volstaat op de Super-toets te drukken 24 uur voor u verse voedings-
middelen wil invriezen. Zo voorkomt u dat de temperatuur stijgt en 
reeds ingevroren voedingsmiddelen gaan ontdooien, en bespaart u 
energie. 

Flexshelf
De dubbele bodem – altijd voorhanden als u hem nodig 

heeft. Het multifunctionele legplateau maakt de koel-/
vriescombinatie buitengewoon flexibel: Heeft u plaats nodig voor 
kleine zaken of flessen, dan kan u het instelbare plateau uitklappen. 
Heeft u daarentegen extra ruimte nodig voor hoge kookpannen of 
flessen, dan klapt u het plateau gewoon weer omhoog.

EasyAccess shelves
Handig en comfortabel. De nieuwe  koel- en diepvriescom-

binaties blinken uit in functionaliteit, flexibiliteit en comfort. Dit is 
ook het geval voor de onbreekbare en kaderloze glazen legplateaus: 
dankzij het lichtlopende uittrekmechanisme zijn ze bijzonder mak-
kelijk in en uit te laden. Tezelfdertijd zorgen ze ervoor dat u steeds 
het overzicht over uw voedingsmiddelen bewaart – ook over wat 
helemaal achteraan staat – zodat u niets uit het oog verliest.

Exclusiv Design 
Ook wat het design betreft, bepalen onze EXCLUSIV-koeltoestellen 
hun eigen normen. Door hun hoogwaardige materialen, edele 
metaalelementen en buitengewoon goede verlichting overtuigen  
ze zowel langs binnen als langs buiten. 

Aluminium handgrepen 
Bij het ontwerpen laten we niets aan het toeval over. Daarom zijn 
onze EXCLUSIV toestellen uitgerust met aluminium stanggrepen die 
perfect in het zuivere, tijdloze totaalconcept passen. En niet alleen 
dat: met deze goed in de hand liggende grepen kan u de koelkast 
zonder enige inspanning openen en sluiten – zo vaak u maar wil. En 
dankzij de openingshoek van 180° ook zo wijd u maar wil.

Push-Push functie 
Dankzij de transparante opbergvakken is de binnendeur uiterst 
overzichtelijk. De ruime compartimenten en het nieuwe Push-Push 
boter- en kaasvak bieden voldoende plaats voor uw voedings-
middelen. 

1. umwelt: Note gut (1,8)1. umwelt: Note gut (1,8)1. umwelt: Note gut (1,8)
   EXCLUSIV        uitrusting

   Top-uitrusting

Eigenschappen afhankelijk van het model.



30 | Koelkasten en diepvriezers

j a a r  w a a r b o r g

GRATIS
(waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)



Koelkasten en diepvriezers - Inbouw | 31

* 
Vr

ijb
lij

ve
nd

 a
an

b
ev

ol
en

 m
ar

kt
p

ri
js

 g
el

d
ig

 v
an

af
 0

4/
20

18
 - 

B
T

W
 e

n 
R

ec
up

el
b

ijd
ra

ge
 €

 1
0 

in
b

eg
re

p
en

.
**

 O
p 

ee
n 

sc
ha

al
 v

an
 e

ne
rg

ie
-e

ffi
ci

ën
ti

ek
la

ss
en

 v
an

 A
++

+ 
to

t 
D

Kil24E62 - serie 2 € 879,99*
integreerbare koelkast met diepvriezer

KiR24E62 - serie 2 € 829,99*
integreerbare koelkast 

KiR18E62 - serie 2 € 729,99*
integreerbare koelkast 

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
— Eierhouder
— Extra uitschuiflade
— Aluminium flessenhouder
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
— Eierhouder
— Extra uitschuiflade
— Aluminium flessenhouder
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
— Eierhouder
— Extra uitschuiflade
— Aluminium flessenhouder
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
• Energieklasse A++**: 174 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte: 183 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 17 l

Algemene informatie
•  Energieklasse A++**: 103 kWu/jaar
•  Totale netto-inhoud: 221 l

Algemene informatie
•  Energieklasse A++**: 96 kWu/jaar
•  Totale netto-inhoud: 150 l

uitrusting
• Mechanische temperatuurregeling
• Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
• Draairichting deur rechts, verwisselbaar
• Vaste deur
• Binnenuitrusting met inoxlijsten
• LED-verlichting

uitrusting
•  Mechanische temperatuurregeling
•  Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
•  Draairichting deur rechts, verwisselbaar
•  Vaste deur
•  Binnenuitrusting met inoxlijsten
• LED-verlichting

uitrusting
•  Mechanische temperatuurregeling
•  Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
•  Draairichting deur rechts, verwisselbaar
•  Vaste deur
•  Binnenuitrusting met inoxlijsten
• LED-verlichting

Koelgedeelte
• Automatische ontdooiing
•  5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de 

hoogte verstelbaar
• Groentenlade met gegolfde bodem
•  Aluminium flessenhouder
•  4 grote deurvakken

Koelgedeelte
•  Automatische ontdooiing
•  6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de 

hoogte verstelbaar
• Groentenlade met gegolfde bodem
•  Aluminium flessenhouder
•  4 grote deurvakken

Koelgedeelte
•  Automatische ontdooiing
•  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de 

hoogte verstelbaar
• Groentenlade met gegolfde bodem
•  Aluminium flessenhouder
•  4 grote deurvakken

Diepvriesgedeelte
•  Invriesvermogen: 2 kg in 24 uur
•  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u
•  1 vriesvak met klapdeur
•  Diepvriesvak ook geschikt om pizzadozen  

in op te bergen

Toebehoren
•  Eierhouder

Toebehoren
•  Eierhouder

Toebehoren
•  Eierhouder

Technische informatie
• Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST

Technische informatie
•  Nismaat (H x B x D): 122.5 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST

Technische informatie
•  Nismaat (H x B x D): 88 x 56 x 55 cm
• Klimaatklasse: SN-ST

Technische schema’s: zie pagina 33
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KGN39Ei45 - serie 4 € 1099,99*
Bottom-Freezer - inox AntiFingerprint 

KGv36El30 - serie 4 € 749,99*
Bottom-Freezer - inoxlook 

KGN36El3A - serie 2 € 649,99*
Bottom-Freezer - inoxlook 

 NoFrost  VitaFreshVitaFresh   LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost  VitaFreshVitaFresh    NoFrost

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
—  Opbergvak met push-push functie in binnendeur
— Variabele eierhouder
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
—  Opbergvak met push-push functie  

in binnendeur
— Variabele eierhouder
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
—  Opbergvak met push-push functie  

in binnendeur
— Variabele eierhouder
— Plastic flessenhouder
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
• Energieklasse A+++**: 182 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l

Algemene informatie
• Energieklasse A++**: 226 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte: 214 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 94 l

Algemene informatie
• Energieklasse A++**: 235 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte: 215 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l

uitrusting
• Full NoFrost - nooit meer ontdooien
•  Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, 

afleesbaar via LED in de deur geïntegreerd
• 6-voudig beveiligingssysteem
• Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
• Draairichting deur rechts, verwisselbaar

uitrusting
• LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
•  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar 

via LED
• Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
• Draairichting deur rechts, verwisselbaar

uitrusting
• Full NoFrost - nooit meer ontdooien
•  Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, 

afleesbaar via LED 
• 5-voudig beveiligingssysteem
• Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
• Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• MultiAirflow-systeem
• AirFreshfilter
•  5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de 

hoogte verstelbaar en EasyAccess shelves
• Verchroomde flessenhouder
• 2 VitaFresh lades voor vlees en vis
•  1 grote VitaFresh lade met vochtigheidsregeling 

voor groenten en fruit
• 3 deurvakken
• Boter- en kaasvak met push-push functie
• LED-verlichting

Koelgedeelte
• Automatische ontdooiing
•  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de 

hoogte verstelbaar en 3 EasyAccess shelves
• Verchroomde flessenhouder
•  1 grote VitaFresh lade met vochtigheidsregeling 

voor groenten en fruit
• 2 deurvakken
• Boter- en kaasvak met push-push functie
• LED-verlichting

Koelgedeelte
• MultiAirflow-systeem
•  4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de 

hoogte verstelbaar 
• MultiBox-lade met gegolfde bodem
• 4 deurvakken
• Boter- en kaasvak met push-push functie
• LED-verlichting

Diepvriesgedeelte
• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
• 3 transparante diepvriesladen
• VarioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
• Diepvrieskalender

Diepvriesgedeelte
• Super-vriezen
• Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij stroomonderbreking: 23 u
• 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• VarioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
• Diepvrieskalender

Diepvriesgedeelte
• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij stroomonderbreking: 19 u
•  3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 

EasyAccess-lade
• VarioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
• Diepvrieskalender

Toebehoren
• Eierhouder, 2 koude accu‘s,ijsblokjesschaal

Toebehoren
• Eierhouder, ijsblokjesschaal

Toebehoren
• Eierhouder, 2 koude accu‘s,ijsblokjesschaal

Technische informatie
•  Klimaatklasse: SN-T
• Afmetingen toestel (H x B x D): 203 x 60 x 66 cm

Technische informatie
•  Klimaatklasse: SN-T
• Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 65 cm

Technische informatie
•  Klimaatklasse: SN-T
• Afmetingen toestel (H x B x D): 186 x 60 x 66 cm
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GsN58EW40 - serie 6 € 1139,99*
Diepvrieskast - Wit 

GsN33EW3v - serie 4 - NEW € 799,99*
Diepvrieskast - Wit 

GsN29EW3v - serie 4 - NEW € 749,99*
Diepvrieskast - Wit 

 NoFrost   NoFrost   NoFrost

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
— Easy Opening handgreep aluminium
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
— Easy Opening handgreep aluminium
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
— Exclusiv design
— Easy Opening handgreep aluminium
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
• Energieklasse A+++**: 201 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 360 l

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse A++**: 228 kWu/jaar 
•  Totale netto-inhoud ****: 225 l

Algemene informatie
• Energieklasse A++**: 214 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 200 l

uitrusting
• NoFrost - nooit meer ontdooien
•  Touchcontrol - Elektronische, tot op de graad 

nauwkeurige temperatuurregeling
•  FreshSense - constante temperatuur met 

intelligente sensortechnologie
• 5-voudig beveiligingssysteem
•  Multi-Alarmsysteem met Memory-functie, 

signaal bij open deur en aanduiding bij 
stroomonderbreking

• Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
•  Eenvoudige deuropening met AirChannel-

systeem
• Binnenuitrusting met metaallijsten
• In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, 
rolwieltjes achteraan
• Draairichting deur rechts, verwisselbaar
• Easy opening handgreep, aluminium

uitrusting
•  NoFrost - nooit meer ontdooien
•  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar 

via LED
•  FreshSense - constante temperatuur met 

intelligente sensortechnologie
•  Multi-Alarmsysteem met optisch en akoestich 

signaal bij open deur en bij temperatuurtoename
•  Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
•  Eenvoudige deuropening met aluminium 

handgreep
•  In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, 

rolwieltjes achteraan 
•  Draairichting deur rechts, verwisselbaar
•  Deuren Wit, zijwanden Wit
•  Deuropening 90°
•  PerfectFit: flexibele installatie direct tegen 

zijmuren of meubels mogelijk

uitrusting
•  NoFrost - nooit meer ontdooien
•  Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar 

via LED
•  FreshSense - constante temperatuur met 

intelligente sensortechnologie
•  Multi-Alarmsysteem met optisch en akoestich 

signaal bij open deur en bij temperatuurtoename
•  Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
•  Eenvoudige deuropening met aluminium 

handgreep
•  In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, 

rolwieltjes achteraan 
•  Draairichting deur rechts, verwisselbaar
•  Deuren Wit, zijwanden Wit
•  Deuropening 90°
•  PerfectFit: flexibele installatie direct tegen 

zijmuren of meubels mogelijk

Diepvriesgedeelte
• MultiAirflow-systeem
• Super-vriezen met automatische uitschakeling
• Invriesvermogen: 22 kg in 24 uur
• Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
•  3 intensieve vriesvakken met glazen legger en 

transparante klapdeur
• 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
•  VarioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
• Diepvrieskalender
• LED verlichting

Diepvriesgedeelte
•  MultiAirflow-systeem
•  Auto-super-vriezen met automatische aan- en 

uitschakeling 
•  Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
•  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
•  VarioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
•  2 intensieve vriesvakken met glazen legger en 

transparante klapdeur
•  5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Diepvriesgedeelte
•  MultiAirflow-systeem
•  Auto-super-vriezen met automatische aan- en 

uitschakeling 
•  Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
•  Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u
•  VarioZone: flexibele indeling van de vriesruimte
•  1 intensief vriesvak met glazen legger en 

transparante klapdeur
•  5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox

Toebehoren
• 2 koude accu‘s

Toebehoren
•  2 koude accu‘s, ijsblokjesschaal met deksel

Toebehoren
•  2 koude accu‘s, ijsblokjesschaal met deksel

Technische informatie
•  Klimaatklasse: SN-T
• Afmetingen toestel (H x B x D): 191 x 70 x 78 cm

Technische informatie
•  Klimaatklasse: SN-T
• Afmetingen toestel (H x B x D): 176 x 60 x 65 cm

Technische informatie
•  Klimaatklasse: SN-T
• Afmetingen toestel (H x B x D): 161 x 60 x 65 cm
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De eenvoudige weg naar  
perfecte resultaten.
Ongeacht hoe gecompliceerd een gerecht ook klinkt, de bereiding is voortaan eenvoudig. Ontdek de 

functies die u bij het koken perfect ondersteunen om uw gerechten in een handomdraai perfect te 

bereiden.

Ovens

AutoPilot
De automatische programma’s van 

AutoPilot verzekeren een perfecte berei-
ding van de geselecteerde gerechten. Of 
u nu gevogelte, runds- of varkensvlees, 
lam, wild, vis of desserten wil bereiden: 
het 100 % perfecte resultaat is verzekerd. 
Al wat u moet doen, is uw gerecht in de 
oven plaatsen, het gewicht ingeven en de 
bereidingswijze kiezen. AutoPilot neemt u 
de rest uit handen.

Reinigen door pyrolyse 
Wanneer u de pyrolysefunctie 

activeert, wordt de oven tot 480 °C opge-
warmd en verbranden alle aangebakken vet 
en etensresten. Al wat er vervolgens over-
blijft, is een klein beetje as dat u makkelijk 
met wat keukenrol kunt wegvegen.

Modern en elegant design
De combinatie van glas en witte LCD-
verlichting van het display geven uw oven 
een briljante look. De elegante stijl krijgt 
nog meer vorm dankzij een verfijnd bedie-
ningspaneel en een uniek hoogtepunt van 
Bosch: de Chrome Clip, vervaardigd uit 
glanzend chroom en met aangebracht logo 
van Bosch. 
Het design van deze ovens wordt nog stijl-
voller dankzij een heldere rode lijn in het 
display, die de voortgang van het berei-
dingsproces weergeeft. 

3D–warme lucht Plus
Met de multifunctionele 3D warme 

luchtPlus behaal je perfecte bak- en braad-
resultaten. Zo wordt de warme lucht bij de 
verwarmingswijze 3D Plus gelijkmatig 
verdeeld in de oven. Of je nu op één, twee 
of drie niveaus werkt, het resultaat is altijd 
perfect.

Telescopische rails op 3 niveaus
Dankzij de telescopische rails op 3 niveaus 
is de bediening altijd makkelijk, comforta-
bel en veilig. De telescopische uittreksyste-
men zijn volledig uittrekbaar op 3 niveaus 
– ideaal voor het comfortabel in- en uitla-
den van bakplaten. 

Kookplaten

Flexinduction
Een of meerdere pannen, achter of 

naast elkaar - met FlexInduction van Bosch 
heeft u zelf de keuze. U kan uw kookplaat 
als een conventionele inductieplaat gebrui-
ken, met vier aparte kookvlakken bijvoor-
beeld, of deze met één druk op de knop 
samenvoegen tot twee grote kookvlakken. Zo 
kan u plaats maken voor een groter stuk 
kookgerei, zoals een braadslee, wanneer u 
dat wenst.

PerfectFry sensor
Braden zoals een professional : met 

de PerfectFry Sensor krijgt uw steak de 
perfecte bruiningsgraad. Deze sensor zorgt 
voor een gelijkmatig braadproces, voorkomt 
aanbakken en bespaart energie. Hij regelt de 
temperatuur en stuurt het braadproces 
geheel automatisch.

Directselect
Makkelijk te begrijpen, nog makkelij-

ker te gebruiken: dankzij de intuïtieve 
bediening kan u eenvoudig kookvlakken 
selecteren, en rechtstreeks de gewenste 
temperatuur instellen.

PerfectFryPerfectFry
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HBG378Ts0 - inox € 929,99*
Multifunctionele oven - 60 cm - serie 6

HBG317Ts0 - inox € 769,99*
Multifunctionele oven - 60 cm - serie 6

     

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN (Printing: Made in Germany)
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN (Printing: Made in Germany)
— Bosch verlengde waarborg

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse: A

Algemene informatie
•  Energie-efficiëntieklasse: A

Reiniging
•  Pyrolyse reiniging
• Volledig glazen binnendeur

Reiniging
• Volledig glazen binnendeur

Oventype / verwarmingswijze
•  10 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, 

Warme lucht zacht, Boven-/ onderwarmte, 
Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, 
Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, 
Ontdooien, Warmhouden

•  Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
•  Volume binnenruimte: 71 l

Oventype / verwarmingswijze
•  7 verwarmingswijzen: 3D warme lucht, 

Warme lucht zacht, Boven-/ onderwarmte, 
Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, 
Pizzastand, Onderwarmte

•  Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
•  Volume binnenruimte: 71 l

comfort / Zekerheid
•  Witte LCD display 
•  Klapdeur met SoftClose
•  AutoPilot:  30 automatische programma‘s
•  Elektronische klok
•  Snel voorverwarmen
•  Halogeenverlichting
•  Koelventilator
•  Kinderbeveiliging
•  Veiligheidsuitschakeling

comfort / Zekerheid
•  Witte LCD display 
•  Klapdeur met SoftClose
•  AutoPilot:  10 automatische programma‘s
•  Elektronische klok
•  Snel voorverwarmen
•  Halogeenverlichting
•  Koelventilator
•  Kinderbeveiliging

inhangrooster / uittreksysteem
•  Ovenruimte met inhangrooster en 100% 

telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus

inhangrooster / uittreksysteem
•  Ovenruimte met inhangrooster en 100% 

telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus

Design
•  Verzinkbare draaiknoppen
•  Binnenruimte in grijs email

Design
•  Verzinkbare draaiknoppen
•  Binnenruimte in grijs email

Toebehoren
•  1 x Geëmailleerd bakplaat
•  1 x Combi rooster
•  1 x Universele braadslede

Toebehoren
•  1 x Geëmailleerd bakplaat
•  1 x Combi rooster
•  1 x Universele braadslede

Afmetingen
•  Afmetingen toestel (HxBxD):  

595 x 594 x 548 mm
•  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

585-595 x 560-568 x 550 mm

Afmetingen
•  Afmetingen toestel (HxBxD):  

595 x 594 x 548 mm
•  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

585-595 x 560-568 x 550 mm

j a a r  w a a r b o r g

GRATIS
(waarde: € 89,99 - BTW incl. per toestel)
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Pxx645Fc1M - inox € 1029,99*
vitrokeramische kookplaat 
Flexinduction - 60 cm - serie 6

PiF645FB1M - inox € 769,99*
vitrokeramische kookplaat 
Powerinduction - 60 cm - serie 6

cm
60

   PerfectFryPerfectFry
cm
60

  

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Bosch verlengde waarborg

EXCLUSIV  voordelen
—  EXCLUSIV DESIGN
— Bosch verlengde waarborg

comfort / Zekerheid
• 4 inductiekookzones met pandetectie
• 2 Flexinduction kookzones
•  PerfectFry Sensor regelbaar op 4 

temperatuurstanden
•  PowerBoost-functie voor alle inductiezones
•  Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
•  Timer met automatische uitschakeling voor alle 

kookzones
•  Kookwekker
•  QuickStart functie
•  ReStart functie
•  2-voudige aanduiding van de restwarmte
•  Hoofdschakelaar On/Off
•  Kookpotherkenning
•  Veiligheidsuitschakeling
•  Kinderbeveiliging
•  WipeGuard: beveiliging van de instellingen 

gedurende 30 seconden
•  Display energieverbruik

comfort / Zekerheid
• 4 inductiekookzones met pandetectie
•  1 uitbreidbare kookzone
•  PowerBoost-functie voor alle inductiezones
•  Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
•  Timer met automatische uitschakeling voor alle 

kookzones
•  Kookwekker
•  QuickStart functie
•  ReStart functie
•  2-voudige aanduiding van de restwarmte
•  Hoofdschakelaar On/Off
•  Kookpotherkenning
•  Veiligheidsuitschakeling
•  Kinderbeveiliging
•  WipeGuard: beveiliging van de instellingen 

gedurende 30 seconden
•  Display energieverbruik

Design
• Kader rondom in inox
•  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect”
• Vitrokeramiek zonder decor

Design
• Kader rondom in inox
•  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect”
• Vitrokeramiek zonder decor

Afmetingen
•  Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
•  Toestelafmetingen (BxD): 583 x 513 mm
•  Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm
•  Aansluitwaarde: 7,4 kW

Afmetingen
•  Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
•  Toestelafmetingen (BxD): 583 x 513 mm
•  Inbouwafmetingen (HxBxD): 55 x 560 x 490 mm
•  Aansluitwaarde: 7,4 kW

* 
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KiR24E62 - Kil24E62

Pxx645Fc1M - Pxx645Fc1M

KiR18E62

HBG317Ts0 - HBG378Ts0

sMv46ix10E sMv46ix00E sMi46is00E
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Vaatwassers

Koelkasten en diepvriezers

Ovens en kookplaten



Kwaliteitsvolle service  

rechtstreeks door de fabrikant.

Bosch-consumentenlijn is  

open van maandag tot vrijdag 

van 08u00 tot 17u30 

De consulenten beantwoorden al uw 

vragen over onze huishoudtoestellen op het 

nummer 02 475 70 01.

Onze reparatiedienst: 

24 uur per dag en 7 dagen per week  

persoonlijk telefonisch bereikbaar. 

Klantgerichte dienstverlening.

Herstelling aan huis, ook op zaterdag.

Dicht servicenet. 

Altijd iemand in uw buurt.

Contactname 30 minuten voor  

de interventie. 24 maanden waarborg op elke 

herstelling

Bosch verlengde Waarborg  

Zorgeloos genieten met 5 jaar Bosch 

Verlengde Waarborg: volledige 

zekerheid door 3 jaar garantieverlenging 

bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 89,99 BTW 

incl. per toestel).

Toebehoren en onderhouds- 

producten van Bosch

Verleng de levensduur van uw 

huishoudtoestel met de door Bosch aanbevolen 

onderhouds- en reinigingsmiddelen.

NiEuW - Onderhoud en  

reiniging van uw toestellen

Het regelmatig reinigen van huis-

houdtoestellen is niet alleen hygiënisch, het 

zorgt ook voor een langere levensduur en een 

goede werking. U kan de klantenservice contac-

teren voor een professioneel onderhoud voor 

uw espressomachine, uw Side-by-Side koel-

kast, uw vaatwasser of uw wasmachine. Con-

sulteer onze website voor meer gedetailleerde 

informatie en tarieven www.bosch-home.be/

nl/service, rubriek “onderhoud en reiniging”. 

Contacteer ons voor onderhoud op maat.

Originele onderdelen van Bosch

We zorgen ervoor dat alle onder-

delen gedurende minstens 10 jaar 

voorradig en leverbaar zijn.

Persoonlijk advies, nu ook bij u thuis!  

Na aankoop van uw toestel bieden wij u ook 

graag advies op maat. Onze Bosch specialist 

komt aan de hand van uw specifieke wensen 

de diverse mogelijkheden van uw nieuwe 

toestellen bij u thuis demonstreren. U kunt 

hiervoor een afspraak maken via de consu-

mentenlijn van Bosch op 02 475 70 01 of per 

e-mail: bru-homestudio@bshg.com.

NiEuW 

service in One Day 

service binnen 24 uur

Woont u in het arrondissement Brussel-hoofd-

stad of in de regio Luik en wenst u dringend 

een servicebezoek van één van onze technici ? 

Bel ons op het gratis nummer 0800-13002 en u 

mag het bezoek van een technische specialist 

verwachten binnen de 24u van maandag tot en 

met vrijdag.  

NiEuW 

Professionele installatieservice

We leveren niet alleen kwaliteitspro-

ducten. Indien gewenst installeert Bosch uw 

nieuw huishoudtoestel bij u thuis.

Contacteer de klantenservice via  

bru-installation@bshg.com voor elke  

specifieke aanvraag.

Betrouwbaar, competent en snel.

Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

De klantenservice van de fabrikant.
Service waarop u kunt vertrouwen.

Voor een technische analyse van een defect toestel buiten de garantieperiode wordt €59,99 aangerekend.  

Indien u het toestel niet laat herstellen ontvangt u een waardebon van  €60,00 voor de aankoop van een Bosch 

toestel naar keuze. De bestekkosten zijn inbegrepen in de herstellingskosten indien u instemt met de herstelling.

BOSCH
HOME APPLIANCES

SERVICE

Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico

40 | Service
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04/18 – 9 409 121 058 Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten

Volg ons op Facebook: 
facebook.com/bosch.home.belgie

BSH Home Appliances nv - Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel
BE 0465.054.226 - RPR Brussel

Bosch Home Appliances

Laarbeeklaan 74
1090 Brussel (Jette)

Tel.: 02/475 70 01
Fax: 02/475 72 91

www.bosch-home.be

De klantenservice van de fabrikant.
Service waarop u kunt vertrouwen.
Betrouwbaar, competent en snel. 
Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:
• 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
• 24 maanden waarborg op elke herstelling
• Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
• Eigen technische specialisten, beschikbaar  

over heel België
• Contactname 30 minuten voor de interventie
• Nieuw - Service in One Day – Service binnen 24 uur 

(enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad  
en in de regio Luik)

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar  
via www.bosch-home.be/nl/service
• Online gebruiksaanwijzingen
• eShop 
• Online een servicebezoek aanvragen
• Verlengde Waarborg

Diensten op maat
•  Onderhoud bij u thuis
•  Nieuw - installatieservice

Bezoek ons Brand center: van maandag tot vrijdag: 10u00 - 18u00 •  Zaterdag: 10u00 - 16u00 •  Gesloten op zon- en feestdagen.

02/475 70 01
www.bosch-home.be/nl/service


