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Fornuizen,  
microgolfovens  
en dampkappen.
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energie-efficiëntieklasse a
Voor Bosch staan natuur en 

milieu centraal. Daarom behoren 

de fornuizen van Bosch tot energie-

efficiëntieklasse A. Dit is niet alleen goed voor 

het milieu maar ook voor uw portemonnee.

AutoPilot
AutoPilot maakt koken en bakken 

wel héél ontspannend. U plaatst het 

gerecht in de oven, kiest voor één van de 40 

automatische programma’s en uw oven doet 

de rest.

Eénhandsontsteking
De Bosch gasbranders zijn voorzien van een 

geïntegreerde, elektrische vonkontsteking 

die u kunt bedienen met de knoppen voor de 

gasbranders. Hierdoor geen gedoe meer met 

aanstekers of lucifers.

Elektronische klok
Deze klok geeft de dagtijd aan en is voorzien 

van een handige kookwekker. Als een 

ovengerecht pas later klaar moet zijn, dan 

kunt u met deze klok de gewenste eindtijd van 

tevoren instellen. Net als de begintijd.

Gezond, lekker en gezellig,  
dat is koken met Bosch.

Voor een eenvoudige reiniging van uw oven:

granietemail
GranietEmail is een hoogwaardige 

emailbekleding aan de binnenkant van de 

oven. De coating zorgt een toestelleven lang 

voor een makkelijk schoon te maken gladde, 

stoot-, kras- en zuurbestendige oppervlakte. 

Bovendien verbetert dankzij de grijze kleur 

ook de zichtbaarheid in de oven. 

Pyrolyse
De oven wordt met een druk op 

de knop automatisch gereinigd, 

waardoor het arbeidsintensieve, 

tijdrovende schoonmaken tot het verleden 

behoort. De oven wordt tot 480 °C verhit 

om de vuilresten binnenin de oven tot as te 

verbranden. Vervolgens kan deze moeiteloos 

en snel uit de oven weggeveegd worden. 

Afhankelijk van de bevuilingsgraad zijn er 3 

verschillende pyrolysestanden. Zo wordt niet 

alleen tijd en moeite bespaard, maar ook 

reinigingsmiddel.

EcoClean
Deze binnenbekleding met 

minuscule keramische bolletjes 

verhindert bevuiling tijdens het 

gaarproces. De coating zuigt vet op om dit 

door middel van oxidatie volledig af te breken 

en dat een toestelleven lang. Bij een sterkere 

bevuiling zorgt het speciale EcoClean-reini-

gingsprogramma ervoor dat uw oven weer 

schoon geraakt zonder al te veel poetswerk. 
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Verwarmingswijzen
 3D–warme lucht Plus 
Ideaal om te bakken op drie niveaus, bv. koekjes, gebakjes 

of pizza.

Warme lucht Eco 
 Warme lucht Eco bespaart energie wanneer, zoals vaak het 

geval is, op één niveau wordt gebakken. Door een intelli-

gent gebruik van de energie is uw oven nu nog zuiniger.

Boven- en onderwarmte
De klassieke verwarmingswijze voor knapperig gebraad en 

voor het bakken van biscuitgebak, taartjes en soufflés.

geventileerde infraroodgrill
Voor het knapperig braden van kalkoen, eend en andere 

stukken groot gebraad.

onderwarmte
Voor het bereiden van gerechten ‘au bain-marie’ of om 

onderaan na te bruinen.

ontdooien
Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, 

brood en slagroomtaarten.

Pizzastand
Dankzij de combinatie van onderwarmte en warme lucht 

is deze verwarmingswijze optimaal voor het bereiden van 

diepvriesgerechten zoals pizza’s of ovenfrietjes.

Variogrill (groot)
Om tegelijkertijd meerdere steaks, worstjes of scampi’s 

te grillen op dezelfde rooster. Het vermogen kan op drie 

verschillende standen worden ingesteld.

Variogrill (klein)
De kleine variogrill, waarvan het vermogen ook regelbaar is, 

is bijzonder aangewezen voor het grillen van kleine porties 

of om te gratineren.

Warmhouden
Met deze functie worden gerechten warm gehouden,  

bv. wanneer meerdere gangen geserveerd worden.

HotAir Eco

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Elektrische fornuizen

Multifunctie oven
HighSpeed kookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Vitrokeramische kookplaat met  

4 HighSpeed-kookzones, waarvan  
1 variabele en 1 uitbreidbare zone
AutoPilot (30 automatische progr.)

Snel voorverwarmen
Kinderbeveiliging

Koelfront comfort: 30 °c (bij oven 
aan 180°c)

Bediening met witte LCD-display

Multifunctie oven
HighSpeed kookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Vitrokeramische kookplaat  

met 4 HighSpeed-kookzones, 
waarvan 1 variabele  

en 1 uitbreidbare zone
Snel voorverwarmen

Bediening met rode LCD-display

Multifunctie oven
Inductie kookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Inductiekookplaat met 4 zones

Boost-functie voor alle 
inductiezones

Snel voorverwarmen
Kinderbeveiliging

Bediening met rode LCD-display

Serie 6 - NEW
HKS79U220 - wit € 1249,99*

-  Label A**
- 8 verwarmingswijzen
-  Oven met SoftClose deur
-  Pyrolytische reiniging
-  Telescopisch 
uittreksysteem op  
3 niveaus

Serie 4 - NEW
HKr39c250 - inox € 749,99*

-  Label A**
-  7 verwarmingswijzen
-  Oven met SoftClose deur
- Rugwand met EcoClean
-  Elektronische klok
-  Telescopisch uittrek-
systeem op 2 niveaus

Serie 4 - NEW
Hlr39a020 - wit € 949,99*

-  Label A**
-  7 verwarmingswijzen
-  Rugwand met EcoClean
-  Timer met automatische 

uitschakeling voor alle 
kookzones

-  TouchSelect 
sensorbediening

- QuickStart & Restart functie

Serie 4 - NEW
HKr39c220 - wit € 699,99*

-  Label A**
-  7 verwarmingswijzen
-  Oven met SoftClose deur
- Rugwand met EcoClean
-  Elektronische klok
-  Telescopisch uittrek-
systeem op 2 niveaus
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Multifunctie oven
gaskookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Snel voorverwarmen
Éénhandsontsteking

geëmailleerde pottendragers  
met rubberen voetjes

Bediening met rode LCD-display

Serie 4 - NEW
HXn390d50  -  inox  € 599,99*

-  Label A**
-  Thermokoppelbeveiliging
-  7 verwarmingswijzen
-  Kinderbeveiliging
-  Gaskookplaat met  
2 normale, 1 spaar-  
en 1 sterke branders

-  Glazen deksel

Serie 4 - NEW
HXn390d20  -  wit  € 549,99*

-  Label A**
-  Thermokoppelbeveiliging
-  7 verwarmingswijzen
-  Kinderbeveiliging
-  Gaskookplaat met  
2 normale, 1 spaar-  
en 1 sterke branders

-  Glazen deksel
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Gasfornuizen Microgolfovens

Serie 4 - Microgolfovens

Microgolfoven 900W
5 vermogens

Memory-functie: 1 positie
Digitale tijdaanduiding

glazen draaiplateau (31,5 cm)
gewichtsautomaat

Afmetingen toestel (H x B x D): 305 x 513 x 408 mm
Afmetingen binnenruimte (H x B x D): 215 x 337 x 354 mm

Met grill Zonder grill

Serie 4
HMt84g451 - inox € 249,99*

-  Gril: 1200 W
-  Gril combineerbaar met 
3 microgolfvermogens 
360/180/90 W

-  AutoPilot: 8 automatische 
programma’s

- Binnenruimte in inox, 25 l

Serie 4
HMt84g421 - wit € 209,99*

-  Gril: 1200 W
-  Gril combineerbaar met 
3 microgolfvermogens 
360/180/90 W

-  AutoPilot: 8 automatische 
programma’s

- Binnenruimte in inox, 25 l

Serie 4
HMT84M451 - inox € 199,99*

-  AutoPilot: 7 automatische 
programma’s

- Binnenruimte gelakt, 25 l

Serie 4
HMT84M421 - wit   € 169,99*

-  AutoPilot: 7 automatische 
programma’s

- Binnenruimte gelakt, 25 l
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Ontdek al de Bosch-toebehoren voor elk model  
op www.bosch-home.be/nl/eshop

Serie 4 - onderbouwdampkappen

 geschikt voor luchtafvoer en kringloopwerking
 Normale werking: 350m³/u (Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591)

 geluidsniveau: 58dB (a) of 72 dB (a) re 1 pW (normale werking norm en 60704-2-13)
1 motor - Verlichting van het werkblad: 2 x 4 W LED

energie-efficiëntieklasse***: d** - gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar**  
Ventilator-efficiëntieklasse: e** - Verlichting-efficiëntieklasse: e** 

  Vetfilter-efficiëntieklasse: c** - geluidsniveau bij normale werking: 72 dB** 

Serie 4
DUL93CC20 - wit  € 259,99*

Serie 4
DUL93CC40 - bruin  € 259,99*

- 90 cm
- 3 vermogens
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig

Serie 4
DUL63CC50 - inox   € 259,99*

Serie 4
DUL63CC20 - wit   € 209,99*

Serie 4
DUL63CC40 - bruin   € 209,99*

-  60 cm
- 3 vermogens
-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig

Onderbouwbare dampkappen

90 cm 60 cm

**In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014
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