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De vaatwassers.
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Perfecte droogresultaten,
zelfs voor uw plastic vaatwerk.

PerfectDry met Zeolith® -  
Perfecte droogresultaten, zelfs 
voor uw plastic vaatwerk.

PerfectDry op basis van het natuurlijke mi-

neraal Zeolith® neemt u het werk uit handen: 

dit systeem neemt vocht op en zet het om 

in warme lucht. Dankzij de krachtige maar 

zachte 3D-luchtstroom wordt de warmte 

gelijkmatig verspreid binnen in het toestel. 

Het resultaat: perfecte droogresultaten, elke 

wasbeurt opnieuw, voor elk type vaatwerk. 

Zelfs plastic.

 A+++ - 10%  
dankzij Zeolith®
Dankzij de meermaals 

bekroonde Zeolith®-technologie verbruikt het 

droogproces zeer weinig energie waardoor 

het stroomverbruik aanzienlijk wordt verlaagd: 

het laagste energieverbruik in de beste 

energie-efficiëntieklasse A+++ of zelfs 10% 

minder. 

7,5 liter water per cyclus
In een normaal programma wordt slechts 7,5 

liter water gebruikt voor de beste hygiënische 

afwasprestaties. 

Warmtewisselaar
Toestellen met warmtewisselaars behandelen 

delicate glazen en kostbaar porselein bijzon-

der behoedzaam. 

AquaSensor
De AquaSensor regelt het water-

verbruik overeenkomstig het type 

vaatwerk en de bevuiling ervan door het 

spoelwater d.m.v. lichtstralen te controleren.

ecoSilencedrive™
Nog nooit was afwassen zo stil. In tegenstel-

ling tot conventionele motoren werkt de Eco-

Silence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor 

is de motor niet alleen zeer stil, maar ook 

uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam. 

De EmotionLight-verlichting 
Met de EmotionLight-verlichting 

in het interieur van de vaatwasser 

hebt u een duidelijk zichtbaar voordeel bij het 

vullen en leegmaken van de vaatwasser. 

TFT-beeldscherm
Snel en overzichtelijk alle informatie.

De meerkleurige weergave geeft met illustra-

ties en zeer goed leesbare tekst het geselec-

teerde programma en de opties, de program-

mavoortgang, de resterende tijd en nog veel 

meer weer. 

AquaStop 
Het AquaStop-systeem biedt 100% bescher-

ming tegen externe waterschade, met levens-

lange garantie van Bosch.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Speciale functies

VarioSpeed Plus
Met VarioSpeed Plus wordt de 
afwascyclus tot 66 % ingekort.

Halve belading
De functie ‘halve belading’ is ideaal 
voor een afwascyclus met weinig 
vaat. U bespaart niet alleen energie 

en water, maar ook tijd. 

Intensive zone

Intensieve zone
De optie Intensieve Zone verzekert 
een bijzonder krachtige sproeidruk 
en hogere afwastemperaturen in de 

volledige onderkorf. Zo worden ook sterk be-
vuilde potten en pannen optimaal afgewassen, 
terwijl er ook delicaat vaatwerk in de vaatwas-
ser geplaatst kan worden.

Extra droog
De hogere watertemperatuur en de langere 
droogtijd resulteren in betere droogprestaties, 
zodat ook vaatwerk uit kunststof glanzend 
schoon gedroogd wordt en nadrogen nage-
noeg overbodig is.

HygienePlus
HygienePlus kan als speciale functie 
aan tal van afwascycli toegevoegd 
worden en verzekert de hoogste 

hygiëneprestaties door antibacteriële reiniging. 

Speciale programma’s

Snel 45 °c
Licht bevuilde vaat wordt bij 45°C perfect 
afgewassen in ongeveer  29 minuten. 

Kort 60°c
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.

1u
Binnen één uur, zal uw vaat worden gewassen op 
65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat.

Silence 50°c
Met dit programma bereikt u, afhan-
kelijk van het toestel, een geluidsni-
veau van 2 of 3 decibel lager dan het 

programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Machine Care
Om de prestaties en de levensduur van uw 
vaatwasser te optimaliseren verwijdert dit 
programma, in combinatie met een specifiek 
detergent, de resten van kalk en vet. 

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 

vervaardigd 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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VarioFlexPro-korfsysteem
Voor nog meer flexibiliteit. Het VarioFlex Pro-

korfsysteem staat met de zilverkleurige be-

stekkorven garant voor maximale flexibiliteit 

en optimaal comfort. In de bovenkorf wordt 

dit verzekerd door acht beweegbare elemen-

ten (glazenhouder, omklapbare steunen en 

niveaus). In de onderkorf zijn zelfs negen 

beweegbare elementen voorzien (hogere 

achterzijde voor glazenbeugel, omklapbare 

steunen en niveaus). De omklapbare steunen 

zorgen met hun ronde boveneindes in beide 

korven voor beperkte contactvlakken en dus 

voor betere droogresultaten. Dankzij de inox 

handgrepen is bovendien alles snel en handig 

binnen handbereik.

Variobestekkorf
De Variobestekkorf is flexibel in de onderkorf 

te plaatsen en biedt extra bergplaats voor be-

stek. Standaard bij de ActiveWater-modellen 

zonder Variobesteklade. Bij toestellen met 

Variobesteklade of Variobesteklade Pro is 

deze korf te bestellen als toebehoren. 

VarioFlex-korfsysteem
Flexibel afgestemd op uw vaatwerk. Het 

VarioFlex-korfsysteem staat garant voor hoge 

flexibiliteit in de zilverkleurige vaatwerkkor-

ven. De bovenkorf beschikt over vier bewe-

gende elementen (twee omklapbare steunen 

en twee niveaus) en biedt daardoor plaats 

voor glazen, schoteltjes, kopjes en bestek, 

maar ook voor wijnglazen op hoge voet en 

kookpotten. In de onderkorf is dankzij vier 

omklapbare steunen ook ruimte voor grotere 

potten en vaatwerk van groot formaat.

rackMatic met 3 niveaus
Met één beweging kan de bovenkorf op 3 ver-

schillende niveaus versteld worden. Zo wordt 

extra ruimte geboden voor grote stukken in 

de onderkorf of wijnglazen op hoge voet in de 

bovenkorf. Met RackMatic is het eenvoudig 

en makkelijk de hoogte van de bovenkorf aan 

te passen aan het formaat van uw vaatwerk, 

zelfs volledig geladen. 

Vario-besteklade Pro
Extra plaats op het derde laadniveau. Met de 

Vario-besteklade Pro bieden de beste Active-

Water-vaatwassers voortaan nog meer plaats 

op het derde laadniveau dankzij neerklapbare 

zijkanten voor vaatwerk zoals espressotas-

sen en dankzij de omklapbare steunen voor 

bestek met brede grepen. De Vario-besteklade 

Pro wordt zo nog flexibeler. 

Vario-besteklade
Extra plaats op het derde laadniveau. Met 

de Variobesteklade worden de ActiveWater-

vaatwassers nu nog comfortabeler, de ideale 

plaats voor bestek en kleiner keukengerei. De 

verlaging in het midden biedt opbergruimte 

voor vaatwerk als espressotassen, maar ook 

pollepels en eiwitkloppers. Zo heeft u bij het 

laden van uw vaatwasser meer flexibiliteit en 

plaats in het afwascompartiment.

Vario-besteklade ProVarioFlex Pro-korven

De moduleerbare elementen zijn in het rood 

aangegeven om het laden van de vaatwasser 

nog te vergemakkelijken. De houders in de 

bovenkorf werden zo ontworpen dat ze een 

nog betere stabiliteit bieden voor glazen met 

een hoge voet.

VarioFlex-korven

Vaatwassers van Bosch zorgen niet alleen voor een glanzend schone vaat.
Ze bieden ook meer plaats en flexibiliteit bij het inladen.

Voor een optimale indeling van uw vaat.
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Label A+++**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar
PerfectDry - Zeolith

Label A++**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar

Serie 8
SMS88TI36E € 999,99*

-  7.5 liter / 0.73 kWu - 42 dB
-  8 progr., 5 speciale funct.
-  VarioFlexPro-korven 
-  Vario-besteklade Pro
- Color TFT-display
-  EmotionLight

Serie 6
SMS68TW03E € 849,99*

- 9,5 liter / 0.83 kWu - 44 dB
-  8 progr., 4 speciale funct.
-  VarioFlexPro-korven 
-  Vario-besteklade Pro

Serie 6
SMS68MW02E € 749,99*

-  9,5 liter / 0.93 kWu - 42 dB
-  8 progr., 4 speciale funct.
-  VarioFlex-korven
-  Vario-besteklade

Serie 4
SMS46II19E € 649,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 46 dB
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

Serie 4
SMS46MI08E € 699,99*

- 9,5 liter / 0.93 kWu - 46 dB
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven
-  Vario-besteklade

Serie 4
SMS46IW08E € 599,99*

- 9,5 liter / 0.92 kWu - 46 dB
-  6 progr., 3 speciale funct.
-  VarioFlex-korven

Vaatwassers - 60 cm

40 dB 39 dB

42 dB
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Label A+**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor

Serie 4
SMS45AW02E € 549,99*

- 9,5 liter / 1.02 kWu - 46 dB
-  5 progr., 3 speciale funct. 
-  Vario-korven
- Inox/polinox kuip
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Vaatwassers - 45 cm en compact

Label A++**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar

Label A+**

Starttijduitstel
AquaStop 

AquaSensor

Warmtewisselaar

Label A+**

 
Meervoudige beschermingen 

tegen waterschade

Serie 6
SPS66TW00E € 699,99*

-  9,5 liter / 0.75 kWu - 44 dB
-  6 progr., 3 speciale funct.
-  VarioFlexPro-korven 
-  Vario-besteklade Pro
- Emotion Light

Serie 2
SPS25CW03E € 499,99*

-  8,5 liter / 0.78 kWu - 46 dB
-  5 progr., 2 speciale funct.
-  Vario-korven

Serie 2
SKS51E26EU € 499,99*

-  8 liter / 0.61 kWu - 48 dB
-  5 progr., 1 speciale funct. 
-  6 bestekken
-  Polinox kuip

Serie 2
SKS51E22EU € 449,99*

-  8 liter / 0.61 kWu - 48 dB
-  5 progr., 1 speciale funct. 
-  6 bestekken
-  Polinox kuip

41 dB



Onderbouwbare vaatwassers

onderbouwbare vaatwassers - label a++**

Starttijduitstel
AquaStop 

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar

Serie 6
SMU68MS02E € 899,99*

-  9,5 liter / 0.93 kWu - 42 dB
-  8 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven
-  Vario-besteklade

Serie 4
SMU46IS03E € 749,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB 
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

Serie 4
SMD46IW03E € 699,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB 
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

Serie 4
SMD46IM03E € 699,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB 
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

39 dB
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Toebehoren in optie

SMZ 2014
Langstelige glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust
met de neerklapbare bordenpinnen,
biedt de houder voor langstelige 
glazen u de mogelijkheid zowel 
uw fijn glaswerk als uw fijn 
koffieservies in alle veiligheid af te 
wassen.

opberging Afvoerslang

SMZ 5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan 
van zilverbestek heeft Bosch een 
simpele, maar doel-treffende 
oplossing. De speciaal ontwikkelde 
zilverglanscassette wordt in de 
bestekkorf geplaatst 
en het tafelzilver erin gegleden.  
Het glanzende resultaat spreekt 
voor zichzelf.

SMZ 5100
Extra bestekkorf

Een veilige bergplaats voor extra 
bestek. De extra bestekkorf wordt 
eenvoudigweg aan een vrije kant 
in de onderste of bovenste korf 
geplaatst.

SgZ 1010
Verlengde toevoer- en
afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan 
twee meter van de wateraansluiting 
verwijderd is, kunnen deze 
verlengingen worden geplaatst, 
waardoor de toe- en afvoerbuizen 
tot 4 meter verlengd worden.

Afwastoebehoren

SMZ 5000
Set toebehoren voor de
vaatwasser

De vaatwasset bestaat uit een
sproeikop voor bakblikken,
een extra bestekkorf, een
recipiëntenhouder en 3 clips
voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale 
sproeikop die gewoon in de 
achterwand wordt geklikt, 
worden bakblikken in de onderste 
korf weer schitterend schoon 
– zelfs de hardnekkigste vet- en 
etensresten worden doeltreffend 
verwijderd.

recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke 
onderste korf van de vaatwassers 
van Bosch kan worden bevestigd, 
staan ook karaffen en vazen 
absoluut kantelveilig.

SMZ 5300
glazenrek

Voor de veiligheid van uw glazen.

eShop

  Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

               online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store
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SMZ2014 Speciale korf voor glazen met lange steel € 50,99 l l l l l l l l l l l

SgZ1010 Verlengstuk AquaStop (2,0 m) € 34,99 l l l l l l l l l l l l l l l

SMZ5100 Extrabestekkorf € 29,99 l l l l l l

SMZ5000 Vaatwasserset € 20,99 l l l l l l l l l l l l l

SMZ5002 Zilverbestekcassette € 15,99 l l l l l l l l l l l l l

SMZ5300 Glazenrek € 24,99 l l l l l l l l l l l l l


