
PŁYTY GRZEWCZE – są wyposażone 
w nowoczesne systemy gwarantujące 
komfort gotowania. Dzięki funkcji 
DirectSelect nie trzeba wielokrotnie naci-
skać wskaźnika mocy pola – wystarczy 
lekkie dotknięcie wybranego stopnia grza-
nia. Innowacyjną funkcją jest także sensor 
smażenia. Czujniki kontrolują, by tempe-
ratura w naczyniu była utrzymana na od-
powiednim poziomie. Do wyboru kilka 
stopni mocy oraz programy automatycz-
ne. W ofercie firmy znajdują się również 
płyty indukcyjne FlexInduction. Pozwalają 
one łączyć dwa pola indukcyjne w jedną 
dużą powierzchnię, na której można po-
stawić garnki o nietypowych kształtach, 
np. brytfankę.

PIEKARNIKI – nowa generacja urzą-
dzeń, które gwarantują komfort obsługi 
i doskonały efekt kulinarny. System 
AutoPilot oferuje do 70 programów auto-
matycznego pieczenia. Wystarczy wy-
brać z listy danie i podać jego wagę, 
a rodzaj grzania, temperatura i czas zo-
staną ustawione automatycznie. Funkcja 
HydroBaking zatrzymuje wilgoć w komo-
rze piekarnika, dzięki czemu potrawa 
jest wyjątkowo soczysta i chrupiąca. 
Termoobieg 3D Plus umożliwia nato-
miast doskonałe pieczenie jednocześnie 
na 3 poziomach. Panel z centralnie 
umieszczonym, chowanym pokrętłem 
i dwoma wyświetlaczami ułatwia stero-

wanie i sprawia, że sprzęt prezen-
tuje się wyjątkowo ele-

gancko.
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ACTIVEWATER – system zmywania 
i konstrukcja pompy sprawiają, że do 
zmycia pełnego załadunku wystarczy 
tylko 10 l wody, natomiast w modelach 
Eco zaledwie 6,5 l. Dzięki dodatkowej 
szufladzie Vario3, przeznaczonej na 
sztućce lub drobne akcesoria kuchen-
ne, w urządzeniu mieści się aż 14 kom-
pletów naczyń. Rewolucyjny system 
suszenia EcoZeolith, wykorzystujący 
właściwości naturalnego minerału, 
sprawia, że zmywarki są wyjątkowo 
energooszczędne. Funkcja Asystent 
Dozowania zapewnia właściwe roz-
puszczenie tabletki z detergentem. 
Innowacyjne kosze gwarantują komfort 
załadunku. Dzięki praktycznej funkcji 
VarioSpeed Plus czas zmywania moż-
na skrócić nawet o 66%.

PRALKA – z linii HomeProfessional. 
Została wyposażona w napęd magne-
tyczny EcoSilence Drive (TM) i ustana-
wia nowy rekord w kategorii oszczęd-
ności energetycznej (A+++). Jest
o 32% bardziej ekonomiczna od urzą-
dzeń w klasie A. Odpowiednio zaprojek-
towany silnik sprawia też, że należy ona 
do najcichszych w swojej kategorii. 
Posiada funkcję VarioPerfect, na którą 
składają się opcje TimePerfect (skrócenie 
czasu prania o 60%) i EcoPerfect 
(zmniejszenie zużycia energii do 40% 
w wybranym programie).

SUSZARKA DO BIELIZNY – z linii 
ActiveAir Technology zużywa wyjątkowo 
mało energii (klasa A-60%). W urządze-
niu zastosowano wydajną pompę ciepła, 
samoczyszczący system kondensatora 
oraz wiele programów dbających o to, 
by suszona bielizna była przez cały czas 
poddawana właściwej temperaturze, 
co pozwala zachować jej fason.

RED DIAMOND EDITION – to propozy-
cja dla miłośników nowatorskiego desi-
gnu. W skład serii wchodzą: tradycyjny 
robot kuchenny MUM, robot kompaktowy 
oraz mikser ręczny. Urządzenia są wypo-
sażone w szereg przystawek, które uła-
twiają przygotowanie potraw. Dostępne 
w intensywnym kolorze bordo.

ADRES FIRMY:

BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego sp. z o.o.
tel. 22 572 76 00
faks 22 572 66 00
www.bosch-home.pl
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