Mosás és szárítás
igazi szakértői.
Bosch prémium mosó és szárítógépek.

Bosch mosó és szárítógépek kiváló kombinációi.
megtakarítás 10 év alatt

85 000,- Ft3

megtakarítás 10 év alatt

179 000,- Ft

3
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AquaStop

WAY32890EU*
– Töltősúly: 8 kg
– Energia / víz1: 189 kWh/év 10 500 liter/év
– Maximális centrifuga fordulatszám: 1600 f/p* és
1400f/p**
– Zajszint2: 49/72 dB* és 49/74** (re 1 pW)
– Automata, kímélő automata és számos speciális program
– Foltautomatika-16 folttisztító program
– VarioPerfect: EcoPerfect, SpeedPerfect opció
– Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés
– Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző
– i-DOS: automata folyékony mosószer adagolás
(csak WAY32890EU)
– AquaSensor, AquaStop
– VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
– EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával
– Antivibrációs oldalfalak, belső dobvilágítás
– 32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

megtakarítás 10 év alatt

85 000,- Ft3

Energia

8
kg

SelfCleaning
Condenser

DuoTronic

WTY88780EU
– Töltősúly: 8 kg
– Energiacimke: A++: 60%-kal takarékosabb (0,19 kWh/kg),
mint az A energiaosztály szabvány értéke (0,48 kWh/kg)
– Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz
1400 ford./perc – 1.27 kWh
– Zajszint: 63 dB (re 1 pW)
– Speciális szárítási programok,
– Nagyfelbontású magyarnyelvű TFT kijelző
– ActiveAir Technology, meleg levegő előállítására
– Automatikus kondenzátor tisztítás
– VarioPerfect: Eco perfect és Speed Perfect
– Belső dobvilágítás
– Hangjelzés a program végén
– Ajtónyitás iránya: jobb/átfordítható

A szárítók összeépíthetők
WAY32890EU+WTY88780EU Keret: WTZ11400
WAY28790EU+WTY88780EU Keret: WTZ11400
EcoSilence Drive™

Energia

8
kg

AquaStop

WAY287900EU**

év motor-

g

1. 2
 20 mosási ciklusra vonatkoztatva, mely ciklusokban 60 °C és 40 °Cos pamut programok szerepelnek részleges illetve teljes töltettel,
valamint a készenléti állapot energiafelhasználása is fi gyelembe
van véve). A készülék tényleges fogyasztása függ a használattól.
2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C és 40 °C-os pamut mosás esetén.

Minden csepp vízzel számoltunk, mert minden
csepp víz számít!
megtakarítás 10 év alatt

85 000,- Ft3

megtakarítás 10 év alatt

155 000,- Ft

3

EcoSilence Drive™

Energia

8
kg

év motor-

AquaStop

g

WAS32798ME***

Energia

Szenzitív szárítás

SelfCleaning
Condenser

DuoTronic

WTW86563BY
– Töltősúly: 7 kg
– Energiacimke: A+ 50%-kal takarékosabb
(0,19 kWh/kg), mint az A energiaosztály szabvány
értéke (0,48 kWh/kg)
– Fogyasztás: 8 kg pamut, szekrényszáraz
1400 ford./perc - 1.45 kWh
1000 ford./perc - 1.68 kWh
– Zajszint: 65 dB (re 1 pW)
– Speciális szárítási programok,
– LCD piktogramos kijelző
– ActiveAir Technology, meleg levegő előállítására
– Automatikus kondenzátor tisztítás
– Belső dobvilágítás
– Hangjelzés a program végén
– Ajtónyitás iránya: jobb

– Töltősúly: 8 kg
– Energia / víz1: 189 kWh/év 10 500 l/év*** 179kWh/év
8200l/év****
–M
 aximális centrifuga fordulatszám: 1600f/p*** és
1400f/p****
– Zajszint2: 49/74 dB*** és 57/76dB**** (re 1 pW)
– Számos speciális program
– VarioPerfect: EcoPerfect, SpeedPerfect opció
– Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés
– Nagyfelbontású magyarnyelvű kijelző (WAS32798ME)
– LED piktogrammos kijelző (WAQ28461BY)
– AquaSensor, AquaStop (WAS32798ME)
– VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
–E
 coSilence Drive™ motor, 10 év garanciával
(WAS32798ME)
– Antivibrációs oldalfalak, belső dobvilágítás
– Öntisztító mosószertartály, gyermekzár
– 32 cm-es betöltőablak, 180° nyitható

megtakarítás 10 év alatt

102 000,- Ft3

A szárítók összeépíthetők
WAS32798ME+WTW86563BY	Keret: WTZ11300,WTZ11311
WAQ28461BY+WTW86563BY	Keret: WTZ11300,WTZ11311

Energia

3. Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti
10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló
2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos
lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

-10%

8
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WAQ28461BY****

Energia

megtakarítás 10 év alatt

megtakarítás 10 év alatt

107 000,- Ft3

26 000,- Ft3
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7
kg

SelfCleaning
Condenser

AquaStop

8
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WTS86515BY
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Töltősúly: 7kg mosás és 4kg szárítás
Energiafelhasználás (mosás+szárítás): 5,67 kWh/57l
Maximális centrifuga fordulatszám: 1400f/p
Zajszint2: 54/73 dB (re 1 pW)
PowerWash 60 perces program, mix, AllergiaPlus, 15’
Szálgyüjtő öblítése
Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés
LCD kijelző piktogramokkal
AquaSensor, AquaStop vízvédelmi rendszer
VarioSoft dob: gyorsabb és kíméletesebb mosás
EcoSilence Drive™ motor, 10 év garanciával
Kondenzációs technológia, nincs vízfelhasználás
szárításkor
– Automatikus kondenzátor tisztítás
– Hangjelzés a program végén gyermekzár
– 32 cm-es betöltőablak, 165° nyitható

– Töltősúly: 8kg
– Fogyasztás: 8kg pamut szekrényszáraz
1400f/p-3,74kWh illetve 1000f/p-4,49kWh
– Zajszint2: 63 dB (re 1 pW)
– Gyapjú, sportruha szárítás, tolltöltetű anyagok, super40’
–G
 őzszárító program gyűrődésmentesítésre és
ruhafrissítésre
– Szenzorvezérlésű TouchControl érintős kezelés
- LCD kijelző piktogramokkal
– Max. 120perc ruhalazítás a program végén
– DUO-Tronic készülékvezérlés
– Nagyméretű nemesacél dob, soft emelőlapátok
– Belső dobvilágítás
– Hangjelzés a program végén
– Gyermekzár
– Jobbra nyíló ajtó

2. Mosási/centrifugálási zajszint 60 °C és 40 °C-os pamut mosás esetén.

3. Tájékoztató jellegű becsült adat! A készülék normál használat melletti
10 éves üzemeltetési költségének összehasonlítása egy hasonló
2001-es gyártású készülék 10 éves üzemeltetési költségével, átlagos
lakossági víz és villamos energia árakkal számolva.

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

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

Green
Showroom

A Bosch nem csupán beszél a
környezeti erőforrások védelméről. Az alacsony energiafelhasználású bemutatókészülékeket
energiatakarékos fényforrások
világítják meg, így a Showroom
áramfelhasználása
rendkívül
alacsony szintű.

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu
Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu
Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre):
+36-30-921-2557
Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444
www.bosch-home.com/hu
© Bosch 2012. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

