
NIE USŁYSZYSZ JAK PRACUJE
Pralki marki Bosch, które zostały wypo-
sażone w napęd magnetyczny 
EcoSilence Drive TM wyznaczają nowy 
standard w kategorii efektywności ener-

getycznej: do 30% niższe zużycie energii 
niż najlepsza klasa energetyczna 
A+++. Poza tym, pozbawiony tarcia sil-
nik sprawia, że pralki Bosch należą do 
najcichszych urządzeń w swojej klasie.

AUTOMATYCZNY SPOSÓB NA PLAMY
Plamy towarzyszą nam przez całe życie, 
ale gdy masz w pobliżu pralkę 
WAY 24742PL HomeProfessional, Twoje 
ubrania zawsze wyglądają jak nowe. 
Nieważne, jak brudne jest pranie – dzięki 
inteligentnej automatyce sensorowej 
i funkcjom do usuwania plam różnego 
pochodzenia – wszystko odzyska ideal-
ną czystość. Pralka zastosuje wobec 
każdego rodzaju plam konkretne meto-
dy: ustawi odpowiedni poziom tempera-

tury, tryb pracy bębna i czas namacza-
nia tkanin – zgodnie z Twoimi wskazów-
kami podanymi na początku programu.

ANTYALERGIA
Dobra nowina dla osób z wrażliwą skó-
rą! Nasza pralka jest bardzo przyjazna 
dla użytkowników z alergią. Program 
AntyAlergia zapewnia maksymalnie 
higieniczne warunki prania przy odpo-
wiednio dobranych parametrach. 
Zwiększona ilość wody, dodatkowy cykl 
płukania i podwyższona do 60°C tempe-
ratura sprawiają, że po detergentach nie 
będzie śladu! Pralki Bosch z tym progra-
mem posiadają certyfikat ECARF, przy-
znawany urządzeniom przyjaznym oso-
bom wrażliwym na detergenty.

           prezentuje

VARIOPERFECT.
PERFEKCJA W TWOIM RYTMIE

Bosch w każdym detalu: dzięki funkcji VarioPerfect możesz skrócić lub wydłużyć program prania oszczędzając czas 
lub energię. Innowacyjny system umożliwi Ci jeszcze wygodniejsze pranie. Rekord szybkości pobijesz włączając opcję 

TimePerfect – skracając czas prania nawet do 65%. 
Oszczędność do 50% energii zyskasz stosując opcję EcoPerfect – chroniąc przy tym środowisko naturalne. 

Za każdym razem osiągniesz perfekcyjną czystość prania w najwyższej klasie efektywności z gwarancją 100% jakości.
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BOSCH − WAW24540PL
Pralka automatyczna
•  system Vario Perfect, Touch Control, 

lepsza o 30% od A+++
•  EcoSilence Drive
Wydajność i zużycie
•  Załadunek: 9 kg
•  Efektywność energetyczna: A+++
•  Maks. prędkość wirowania: 1200 obro-

tów/min 
•  Zużycie energii 152 kWh/rok przy 220 

cyklach standardowych 60°C i 40°C 
w programie Bawełna, przy pełnym 
i częściowym załadunku, z uwzględnie-
niem funkcji stand-by. Rzeczywiste zu-
życie zależy od sposobu korzystania 
z urządzenia

•  -30% (152 kWh/rok) bardziej wydajna 
niż klasa energetyczna A+++ dla ka-
tegorii pralek o załadunku 9 kg 
(217 kWh/rok) zgodnie z normą rozpo-
rządzenia EU 1061/2010

•  Zużycie wody: 11 220 l/rok przy 220 
standardowych cyklach prania w pro-
gramie bawełna 60°C i 40°C przy peł-
nym i częściowym załadunku

•  AquaStop
•  AntiVibration Design – specjalne wytło-

czenia na bocznych ścianach obudowy 
eliminują wibracje powstające przy 
wirowaniu

•  Nocne pranie – pralka pierze znacznie 
ciszej tak by nie zakłócać snu domow-
ników, a efekt prania pozostaje perfek-
cyjny

•  Super krótki 15 – jeśli chcesz przeprać 
lekko zabrudzone ubrania daj naszej 
pralce 15 minut – w tym czasie wypie-
rze, wypłucze i odwiruje 1 kg odzieży!

VARIOPERFECT
Dzięki tej funkcji każdy może wyprać ubra-
nia tak, jak jest mu najwygodniej: wyjątko-
wo szybko lub bardzo oszczędnie. Jeśli za-
leży Ci na czasie, włącz opcję TimePerfect, 
jeśli chcesz oszczędzać energię i chronić 
środowisko naturalne, zastosuj opcję 
EcoPerfect. VarioPerfect pozwala aktywo-
wać jeden z wariantów w różnych progra-
mach prania. Teraz nie musisz wybierać 
między pralką szybką a oszczędną – to 
pralka dostosuje się do Twojego rytmu!

Jak to działa? Pralka zużywa najwięcej 
energii do podgrzania wody. Jeśli chce-
my skrócić czas podgrzewania grzałka 
musi pracować z większą mocą. Jeśli 
wydłużymy pranie, pralka do podgrzania 
wody będzie potrzebowała mniej energii. 
To tak jak z jazdą samochodem:
jeśli chcesz dojechać gdzieś szybko 
– samochód spala więcej paliwa. 
Jeśli jedziesz ekonomicznie – to zajmie 
to więcej czasu.

ADRES FIRMY:

BSH Sprzęt Gospodarstwa 
Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183, 02-222 
Warszawa, tel. 22 57 27 600, faks 22 
57 26 644, www.bosch-home.pl, 
e-mail: informacja@bshg.com

A+++

A

B

Klasa efektywności 
energetycznej -30%

Skuteczność 
prania
Skuteczność 
wirowania
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