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Bosch ‑ HRA5380S1Cuptor încorporabil mixt

• Clasa de eficienţă energetică: A• Cuptor multifuncţional cu opţiune de aburi• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct - perete posterior• Display LCD alb• Două butoane retractabile• 1 Suport telescopic cu amplasare pe nivelul dorit• AddedSteam - funcţie de gătit cu aburi• AutoPilot 30 - 30 programe automate de gătire• Volum net: 71 litri• Ţara de origine - Germania
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm 

4199lei5223lei
Bosch ‑ HBG655NS1Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor multifunctional 4D - 13 funcţii: • Sistem autocurăţare EcoClean Direct (pereţi posterior, laterali și superior)• Afişaj digital TFT 2,5” cu inel rotativ și meniu text• Taste Touch Control• AutoPilot 10 - 10 programe automate• Ușă cu SoftOpen și SoftClose• Iluminare interioară a cuptorului automată• Suport telescopic cu extensie completă• Ventilator de răcire din inox integrat• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• Deconectare automată de siguranţă• Volum net: 71 litri• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.65 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 595 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

4449lei5497lei
Bosch ‑ HBG675BB1Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor multifuncţional - 13 funcţii de încălzire• Sistem de autocurăţare pirolitic• Afişaj digital TFT 2,5” cu inel rotativ și meniu text• Suporturi şi tăvi compatibile cu curăţarea pirolitică• Iluminare interioară a cuptorului automată• AutoPilot 10 - 10 programe automate• Suport telescopic cu extensie completă• Ventilator de răcire din inox integrat• Ușă cu SoftOpen și SoftClose• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• Deconectare automată de siguranţă• Volum net: 71 litri• Culoare: Negru• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.65 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 595 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm 

4449lei5473lei

Bosch ‑ HBG6750W1/S1Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor multifuncţional - 13 funcţii de încălzire• Sistem de autocurăţare pirolitic• Afişaj digital TFT 2,5” cu inel rotativ și meniu text• Suporturi şi tăvi compatibile cu curăţarea pirolitică• Iluminare interioară a cuptorului automată• AutoPilot 10 - 10 programe automate• Suport telescopic cu extensie completă• Ventilator de răcire din inox integrat• Ușă cu SoftOpen și SoftClose• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• Deconectare automată de siguranţă• Volum net: 71 litri• Culoare: Alb W1 / Inox S1• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.65 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 595 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm 

4999lei6152lei
Bosch ‑ HMG6764S1Cuptor încorporabil mixt

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor multifuncţional cu opţiune de microunde• Sistem de autocurăţare pirolitic• Display TFT cu TouchControl cu afişaj grafic şi text• Inel rotativ pentru control intuitiv• Suporturi şi tăvi compatibile cu curăţarea pirolitică• Iluminare interioară a cuptorului automată cu LED• 1 Suport telescopic• Ușă cu SoftOpen și SoftClose• PerfectBake - senzor de coacere• PerfectRoast - senzor de temperatură în trei zone• VarioSpeed - opţiune de gătit combinat cu microunde• Volum net: 67 litri• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm 

8449lei10459lei
Bosch ‑ HSG656XS1Cuptor încorporabil mixt

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor multifuncţional cu opţiune de aburi• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct pe toţi pereţii• Display TFT cu TouchControl cu afişaj grafic şi text• Inel rotativ pentru control intuitiv• Iluminare interioară a cuptorului automată cu LED• 3 Suporturi telescopice cu extensie completă• Ușă cu SoftOpen și SoftClose• PerfectBake - senzor de coacere• PerfectRoast - senzor de temperatură în trei zone• FullSteam - funcţie de gătit cu aburi• Volum net: 71 litri• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm 

8549lei10602lei



Bosch ‑ CMG656BS1Cuptor compact încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A• Cuptor multifuncţional cu opţiune de microunde• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct pe toţi pereţii• Display TFT cu TouchControl cu afişaj grafic şi text• Inel rotativ pentru control intuitiv• Iluminare interioară a cuptorului automată cu LED• Ușă cu SoftOpen și SoftClose• DishAssist - programe de gătire asistată• VarioSpeed - opţiune de gătit combinat cu microunde• CoolDoor - temperatura maximă a geamului 40 grade• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• Volum net: 47 litri• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 594 x 548mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

6049lei7484vlei
Bosch ‑ CSG656BS2Cuptor compact încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A+• Cuptor multifuncţional cu opţiune de aburi• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct pe toţi pereţii• Display TFT cu TouchControl cu afişaj grafic şi text• Inel rotativ pentru control intuitiv• Iluminare interioară a cuptorului automată cu LED• Ușă cu SoftOpen și SoftClose• FullSteam - funcţie de gătit cu aburi• DishAssist - programe de gătire asistată• CoolDoor - temperatura maximă a geamului 40 grade• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• Volum net: 47 litri• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.3 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 594 x 548mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

6599lei8210lei

Bosch ‑ HBA554ES0/HBA554EB0Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A• Cuptor multifuncţional - 7 funcţii de încălzire• Afişaj digital LED cu programator electronic• Butoane retractabile• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct - toţi pereţii• Iluminare interioară a cuptorului • Preîncălzire rapidă• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• CoolDoor - temperatura maximă a geamului 40 grade• Volum interior mare - 71 l• Finisaj Inox / negru• Ţara de origine - Spania
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

2449lei2 lei998

Bosch ‑ CTL636ES6/CTL636EB6Automat espresso încorporabil

• Sistem inovativ de încălzire "SensoFlow System": savurează un espresso perfect de fiecare dată, datorită temperaturii ideale constante de preparare• SilentCeramDrive - unitate de măcinare silenţioasă din ceramică de înaltă calitate• AromaDoubleShot, AutoMilkClean• Programe pentru spumă de lapte, lapte cald şi apă fierbinte• C onectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplica .ţia Home Connect• Pompă de apă cu funcţionare la presiune de 19 bari• MyCoffee - memorarea a 8 băuturi preferate• oneTouch DoubleCup: obţinerea oricărei specialităţi din cafea sau lapte, prin atingerea unui singur buton• finisaj Inox/negru/inox• Afişaj TFT cu meniu interactiv, TouchControl• Program complet automat pentru decalcifiere / curăţareDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 1600 W• Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 594 x 375 mm

9999lei12407lei

Bosch ‑ HBA5560S0Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A• Cuptor multifuncţional - 7 funcţii de încălzire• Afişaj digital LED cu programator electronic• Butoane retractabile• AutoPilot 10 - 10 programe automate presetate• ClipRail - suport telesocopic independent de poziție• Sistem de autocurăţare EcoClean Direct - toţi pereţii• Iluminare interioară a cuptorului • Preîncălzire rapidă• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• CoolDoor - temperatura maximă a geamului 40 grade• Volum interior mare - 71 l• Finisaj Inox cu sticlă neagră• Ţara de origine - SpaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

2549lei3153lei
Bosch ‑ HBA573BB1Cuptor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: A• Cuptor multifuncţional - 10 funcţii de încălzire• Afişaj digital cu programator electronic• Butoane retractabile• Sistem de autocurăţare pirolitic• Iluminare interioară a cuptorului • AutoPilot 10 - 10 programe automate de gătire• Preîncălzire rapidă• Blocare electronică uşă• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• CoolDoor - temperatura maximă a geamului 30 grade• Volum interior mare - 71 l• Ţara de origine - PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 3.6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

2749lei3379lei



Bosch ‑ PXY675DW4EPlită inducţie 60 cm

• Panou Direct Select Premium touch control• 4 zone de gătit prin inducţie cu 2 zone FlexInduction extinse•  Sticlă vitroceramică HighSpeed design faţetat frontal şi spate, profile laterale• QuickStart - autodetectare si activare a zonei de gătit• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală • Deconectare automată de siguranţă• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• Funcţie PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi• PerfectFry: Pentru o rumenire perfectă a alimentelor prăjite, cu 5 nivele de temperatură.• Home Connect: control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată Home Connect• PerfectCook ReadyDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 606 x 527 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490 mm

5499lei6794lei
Bosch ‑ PVQ731F15EPlită cu hotă integrată 70 cm

• DirectSelect - panou de control touch• 4 zone de gătit prin inducţie și hotă integrată• CombiZone: Mai multă flexibilitate prin combinarea a două zone de gătit cu distribuție uniformă a căldurii.• MoveMode flex zone• QuickStart - autodetectare și activare a zonei de gătit• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală • Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• Funcţie PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi• Capacitate maximă hotă 622 mc/h• Nivel zgomot hotă min/max/intensiv: 42/69/74 dB• Accesoriu opţional necesar pe evacuare HEZ9VEDU0• Accesoriu opţional necesar pe recirculare HEZ9BRPD0DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 223 x 710 x 522 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 223 x 560 x 490 mm

6349lei7853lei

Bosch ‑ BFL554MB0Cuptor cu microunde încorporabil

• Microunde 900 W• 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W• Afişaj digital de dimensiuni mari, pentru afişarea timpului de preparare şi a orei exacte• Uşa cuptorului din sticlă; balama uşă pe partea stângăInterior din inox - 25 l • AutoPilot 7 – 7 programe automate• Aparat încorporabil în dulap turn, cu lăţimea de 60 cm• Platou rotativ din sticlă 31,5 cm
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 1,45 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 388 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 380 x 560-568 x 550 mm 

1749lei2165lei
Bosch ‑ BFL634GB1/W1Cuptor cu microunde încorporabil

• Microunde 900 W• 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W• Display TFT TouchControl cu simboluri• Uşa cuptorului din sticlă; balama uşă pe partea stângă• Interior din inox - 21 l• AutoPilot 7 - 7 programe automate• Inel rotativ pentru control intuitiv şi tastă Info• Aparat încorporabil în dulap turn, cu lăţimea de 60 cm• Iluminare interioară LED• Tehnologie Inverter• Culoare: neagră GB1 - albă GW1
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 1,22 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 318 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 362-382 x 560-568 x 550 mm 

3099lei3807lei
Bosch ‑ BFL/BFR634GS1Cuptor cu microunde încorporabil

• Microunde 900 W• 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W• Display TFT TouchControl cu simboluri• Uşa cuptorului din sticlă; balama uşă pe partea stângă pentru BFL si dreapta pentru BFR• Interior din inox - 21 l• AutoPilot 7 - 7 programe automate• Inel rotativ pentru control intuitiv şi tastă Info• Aparat încorporabil în dulap turn, cu lăţimea de 60 cm• Iluminare interioară LED• Tehnologie Inverter• Culoare inox
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere maxim consumată: 1,22 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 318 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 362-382 x 560-568 x 550 mm 

3099lei3807lei

Bosch ‑ PXY875DC1EPlită inducţie 80 cm

• Panou Direct Select Premium touch control• 4 zone de gătit prin inducţie cu 2 zone FlexInduction extinse•  Sticlă vitroceramică HighSpeed design faţetat frontal şi spate, profile laterale• QuickStart - autodetectare si activare a zonei de gătit• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală • Deconectare automată de siguranţă• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• Funcţie PanBoost pentru încălzire rapidă tigăi• PerfectFry: Pentru o rumenire perfectă a alimentelor prăjite, datorită controlului cu senzor, cu 5 nivele de temperatură.• PerfectCook ReadyDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 816 x 527 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 750 x 490 mm

4949lei6128lei



Bosch ‑ PCI6A5B90Plită cu gaz inox 60 cm

• 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic• Putere maximă conectată gaz: 97,5 kW• Arzător normal (sus): 1.75 kW• Arzător mare (dreapta): 3 kW• Arzător economic (jos): 1 kW• Arzător Wok (stânga): 4 kW• Aprindere la 1 singură mână• Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea flăcării• Suporturi din fontă pentru vase• Duze pentru GPL(28-30/37 mbar) incluse• Presetat pentru gaz natural (20 mbar)• FlameSelect reglarea precisă a intensităţii în 9 trepte• Inox antiamprentăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA) 45 x 582 x 520 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 560 x 480 mm

1699lei2141lei
Bosch ‑ PPP6A6B90Plită cu gaz 60 cm

• Sticlă cuarţ• 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic• Arzător normal (spate-stânga): 1.75 kW• Arzător mare (spate-dreapta): 3 kW• Arzător normal (faţă-stânga): 1,75 kW• Arzător economic (faţă-dreapta): 1 kW• Aprindere la 1 singură mână• Siguranţă (termoelectrică) cu supravegherea flăcării• Suporturi din fontă independente pentru vase• Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse• Presetat pentru gaz natural (20 mbar)• FlameSelect reglare precisă a intensităţii în 9 trepteDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 45 x 590 x 520 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 560 x 480 mm

1849lei2332lei

Bosch ‑ PUE611FB1EPlită inducţie 60 cm

• Panou de control DirectSelect• 4 zone de gătit prin inducţie• Sticlă vitroceramică HighSpeed design fără ramă• Afişaj electronic• Funcţie QuickStart - detectare și activare automată a zonei de gătit• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei• Indicator de căldură reziduală în 2 trepte• Timer cu semnal sonor și timer cu deconectare• Deconectare automată de siguranţăa• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătitDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 4,6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 592 x 522 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490-500 mm

2299lei2808lei
Bosch ‑ PXE611FC1EPlită inducţie 60 cm

• DirectSelect - panou de control direct touch, intuitiv• 4 zone de gătit prin inducţie cu o zonă FlexInduction extinsă• Sticlă vitroceramică HighSpeed• Funcţie QuickStart - detectare si activare automată a zonei de gătit• Funcţie Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei• Indicator de căldură reziduală în 2 trepte• Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit Timer - Semnal sonor• Deconectare automată de siguranţă• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit• PerfectFry cu 4 trepte de temperaturăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm• Putere maxim consumată: 7,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 592 x 522 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490 mm

3099lei3807lei
Bosch ‑ PUG611AA5EPlită inducţie 60 cm

• Panou de control EasyTouch• 4 zone de gătit prin inducţie• Sticlă vitroceramică HighSpeed• Afişaj electronic• Funcţie QuickStart - autodetectare și activare a zonei de gătit• Indicator de căldură reziduală în 2 trepte• Deconectare automată de siguranţă• Funcţie PowerBoost pentru toate zonele de gătit
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 4,6 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 592 x 522 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490-500 mm

1999lei2498lei

Bosch ‑ PKE61RAA2EPlită vitroceramică 60 cm

• EntryTouch- panou de control intuitiv cu selectarea directă a zonei de gătit• 4 zone de gătit HighSpeed• Design fără ramă, sticlă vitroceramică HighSpeed• Control electronic al puterii 9 trepte de putere• Afişaj electronic• Indicator de căldură reziduală în 2 trepte• Sistem de protecţie împotriva accesului copiilor• Deconectare automată de siguranţă
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm• Putere maxim consumată: 6,4 kW• Dimensiuni: (ÎxLxA) 45.0 x 592 x 522 mm• Dimensiuni nişă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490-500 mm

1349lei1653lei



Bosch ‑ DWK67CM60/DWK67CM20Hotă decorativă 60cm

• Pentru montare pe perete• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 400 m /h / 660 m /h pe treapta intensiv cu resetare automată• RimVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Control electronic cu TouchControl şi afişaj LED• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)• Iluminare clară: LED 2 x 1,5W• Culoare sticlă negru / alb
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 263 W• Lăţime: 60 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  929-1199 x 590 x 499 mm

3199lei3974lei

Bosch ‑ DWK97JM20Hotă decorativă 90cm

• Pentru montare pe perete• EcoSilence Drive - motor brushless BLDC• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 460 m /h / 730 m /h pe treapta intensiv cu resetare automată• RimVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Control electronic cu TouchControl şi afişaj LED• Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)• Iluminare clară: LED 2 x 1,5W• Culoare sticlă albDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 143 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  928-1198 x 890 x 499 mm

3699lei4593lei
Bosch ‑ DWK98JQ60Hotă decorativă 90cm

• Pentru montare pe perete• EcoSilence Drive - motor brushless BLDC• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 490 m /h / 840 m /h pe treapta intensiv cu resetare automată• RimVentilation - sistem cu absorbţie periferică• Control electronic cu TouchControl şi afişaj LED• Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 55 dB(A)• Iluminare clară: LED 2x1.5W cu DimmLight• Culoare sticlă neagra cu LightLineDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 163 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  928-1198 x 890 x 499 mm

4749lei5866lei
Bosch ‑ DRC96AQ50Hotă de tavan 90cm

• Pentru poziţionare deasupra unei insule de gătit• EcoSilence Drive: performanță ridicată și consum redus de energie• 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 434 m /h / 734 m /h pe treapta intensiv cu resetare automată• RimVentilation - sistem cu absorbţie periferică• HomeConnect: control și monitorizare de la distanță prin aplicație dedicată HomeConnect; Control de pe telefon sau tabletă• Filtru de grăsime mascat in panou de inox• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 61 dB(A)• Iluminare clară: LED 4 x 3W• Culoare inoxDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 204 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm• Dimensiuni: (LxA):  900 x 500 mm• Dimensiuni nișă: (ÎxLxA): 189 x 886 x 485 mm

5999lei7484lei

Bosch ‑ DWB97CM50Hotă decorativă 90cm

• Pentru montare pe perete• EcoSilence Drive - motor BLDC• Funcţionare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului• 3 trepte de putere + intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 440 m /h / 722 m /h pe treapta intensiv• TouchSelectControl cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 55 dB(A)• Iluminare clară: LED 3 x 1,5W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 145 W• Lăţime: 90 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  614-954 x 898 x 500 mm

2249lei2796lei
Bosch ‑ DWB67CM50Hotă decorativă 60cm

• Pentru montare pe perete• EcoSilence Drive - motor BLDC• Funcţionare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului• 3 trepte de putere + intensiv 3 3• Capacitate maximă de evacuare : 414 m /h / 671 m /h pe treapta intensiv• TouchSelectControl cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 60 dB(A)• Iluminare clară: LED 2 x 1,5W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 143 W• Lăţime: 60 cm• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  614-954 x 598 x 500 mm

1999lei2427lei



Bosch ‑ DHL585BHotă casetă 60cm

• Pentru instalare în dulap sau corp special• Aparat încorporabil în dulap cu lăţimea de 60 cm• Funcţionare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere şi intensiv• RimVentilation, sistem de filtrare cu absorbţie periferică 3 3• Capacitate maximă de evacuare: 575 m /h / 650 m /h• Taste push button cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 67dB(A)• Iluminare clară: Spot LED 2 x 1WDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 277 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 418 x 520 x 300 mm• Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 418 x 496 x 264 mm

1549lei1915lei

Bosch ‑ DHL885CHotă casetă 84cm

• Pentru instalare în dulap sau corp special• Aparat încorporabil în dulap cu lăţimea de 90 cm• Funcţionare în regim de evacuare sau de recirculare a aerului• Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere şi intensiv• RimVentilation, sistem de filtrare cu absorbţie periferică 3 3• Capacitate maximă de evacuare: 630 m /h / 730 m /h• Taste push button cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 65dB(A)• Iluminare clară: Spot LED 2 x 1,5WDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 277 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 418 x 860 x 300 mm• Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 418 x 836 x 264 mm

1849lei2272lei
Bosch ‑ DFS097A51Hotă telescopică 90cm

• Pentru instalare în dulap special (90 cm)• EcoSilence Drive - motor brushless BLDC• motor cu performanţă ridicată 3 3• Capacitate maxima de evacuare 397 m /h; 729 m /h la treapta Intensiv• Mâner pentru extragere usoara• Taste push-button cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53dB(A)• Funcţie operare cu oprire automată după 10 min.• Iluminare clară: LED 3 x 1,5 W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 146 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 426 x 898 x 290 mm• Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm

2099lei2582lei

Bosch ‑ DFS067A51Hotă telescopică 60cm

• Pentru instalare în dulap special (60 cm)• EcoSilence Drive - motor brushless BLDC• 2 motoare cu performanţă ridicată 3 3• Capacitate maxima de evacuare 399 m /h; 728 m /h la treapta Intensiv• Mâner pentru extragere usoara• Taste push-button cu afişaj electronic• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53dB(A)• Funcţie operare cu oprire automată după 10 min.• Iluminare clară: LED 2 x 1.5 W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 144 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm• Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 385 x 524 x 290 mm

1799lei2189lei
Bosch ‑ DFM064W54Hotă telescopică 60cm

• Pentru instalare în dulap special (60 cm)• 1 motor cu performanţă ridicată 3• Capacitate maximă de evacuare: 389 m /h• Mâner pentru extragere usoara• Taste push button• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 67dB(A)• Iluminare clară LED: 2 x 1.5 W
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 108 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA): 203 x 598 x 290 mm• Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 162 x 526 x 290 mm

999lei1213lei

Bosch ‑ DBB97AM60Hotă glass out 90cm

• Pentru instalare în dulap special (90 cm)• Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă• 1 motor cu performanţă ridicată 3• Capacitate maximă de evacuare: 749 m /h• TouchControl pentru trepte de putere• Treaptă Intensiv cu resetare automată• Filtru de grăsime din metal• Nivel de zgomot la putere normală maximă: 63dB(A)• Iluminare clară: 3 x 3W LED• Culoare neagră
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Putere motor: 259 W• Diametru burlan evacuare: ø 150 mm• Dimensiuni: (ÎxLxA):  340 x 897 x 298 mm• Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 340 x 860 x 300 mm

2899lei3557lei



Bosch ‑ SMV8YCX03EMașină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 14 seturi• Material cuvă interioară: Inox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: B/A/A• 8 Programe: Intensiv, Auto 45-65°, Eco, Silence, Delicate, Short, Inteligent, Personalizat• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 6 Opţiuni: Intensive Zone, HygienePlus, Extra uscare, Remote Start, Machine care, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• PiezoTouch Control amplasat în partea superioară• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Sertare Max Flex Pro,  Sertar VarioDrawer Pro• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• TimeLight - proiecţie informaţii şi timp pe podea• PerfectDry - tehnologie de uscare cu Zeolith• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

5549lei6842lei
Bosch ‑ SMV6ZCX49EMașină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 14 seturi• Material cuvă interioară: Inox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: C/A/A• 8 programe: Eco 50°, Auto 45-65°, Intensive 70°, Express 60°, Express 45°, Glass 40°, Silence 50°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 opțiuni speciale: IntensiveZone, Speed Perfect+, Extra Uscare, HomeConnect• 6 nivele de temperatură• PiezoTouch Control amplasat în partea superioară• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Sertare Max Flex,  Sertar Vario• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• TimeLight și EmotionLight• PerfectDry - tehnologie de uscare cu Zeolith• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

4749lei5878lei
Bosch ‑ SMV6EDX57EMașină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 13 seturi• Material cuvă interioară: Inox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 8 programe: Eco 50°, Auto 45-65°, Intensive 70°, Express 65°, Express 45°, Glass 40°, Silence 50°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 opțiuni speciale: IntensiveZone, Speed Perfect+, EfficientDry, HomeConnect• 5 nivele de temperatură• PiezoTouch Control amplasat în partea superioară• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Sertare Max Flex,  Sertar ExtraSpace  pentru ustensile• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• TimeLight• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

4449lei5509lei

Bosch ‑ SMV4HCX48EMașină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 14 seturi• Material cuvă interioară: Inox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 6 programe: Eco 50°, Auto 45-65°, Intensive 70°, Express 65°, Silence 50°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 opțiuni speciale: HalfLoad, Speed Perfect+, ExtraDry, HomeConnect• 5 nivele de temperatură• taste amplasate în partea superioară• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Sertare Flex,  Sertar Vario pentru tacâmuri• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• InfoLight• Ţara de provenienţă: GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

3649lei4498lei
Bosch ‑ SMV4HVX32EMașină de spălat vase 60 cm

• Model complet încorporabil, de 13 seturi• Material cuvă interioară: Polinox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: E/A/A• 6 programe: Eco 50°, Auto 45-65°, Intensive 70°, Express 65°, Glass 40°, Favourite• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• 4 opțiuni speciale: Speed Perfect+, ExtraDry, HigienePlus, HomeConnect• 5 nivele de temperatură• taste amplasate în partea superioară• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Sertare VarioFlex,  Sertar Vario pentru tacâmuri• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• InfoLight• Ţara de provenienţă: PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA):  815 x 598 x 550 mm

2699lei3331lei
Bosch ‑ SPV6ZMX23EMașină de spălat vase 45 cm

• Model complet încorporabil, de 10 seturi• Material cuvă interioară: Inox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: C/A/A• 6 Programe: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Express, Silence, Favorit• 4 Funcţii speciale: HomeConnect, ExtraDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+• 6 nivele de temperatură• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Coş cu sistem VarioFlex, sertar Vario pentru tacâmuri• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• TimeLight și EmotionLight• PerfectDry - tehnologie de uscare cu Zeolith• Ţara de provenienţă: PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

4129lei5093lei



Bosch ‑ WAX32EH0BYMașină de spălat rufe 10kg

• Clasa de eficienţă energetică: C• Centrifugare maximă: 1600 rot/min • Selector de programe metalic cu funcţie Pornire/Oprire inclusă• Programe speciale: AllergiePlus, Evacuare, Auto Delicat, Auto, DrumClean (cu reminder), Culori închise, Cămăşi/Bluze, Centrifugare, Rapid/Mix, Sport, Clătire, Super rapid 30'/15'• EcoSilence Drive - motor BLDC• AntiVibration Design• ComfortControl - indicator de consumuri• ActiveWater Plus - eficienţă în consumul de apă• Home Professional i-DOS cu sistemul Home Connect și AntiStain Plus System• VarioDrum - tambur optimizat pentru spălare delicată• Aqua Sensor - senzor de clătire• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Zgomot la centrifugare: 72 dB• Dimensiuni (Î x L x A): 848 x 598 x 590 mm

6549lei7889lei

Bosch ‑ WIW2854EUMașină de spălat rufe încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: C• Centrifugare maximă: 1400 rot/min • Selector electronic, display LED şi taste TouchControl• Programe speciale: Geci cu puf, Culori închise, Cămăşi/Bluze, Sport, Rapid/Mix, AllergiePlus, Super rapid 30'/15', Clătire / Centrifugare, Delicate / Mătase, Evacuare, DrumClean• VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau cu consum de energie redus• EcoSilence Drive - brushless BLDC• AntiVibration Design• Capacitate 8kg
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Zgomot la centrifugare: 66 dB• Dimensiuni (Î x L x A): 818 x 596 x 544 mm

4249lei6461lei
Bosch ‑ SPV4EMX20EMașină de spălat vase 45 cm

• Model complet încorporabil, de 10 seturi• Material cuvă interioară: Inox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: D/A/A• 6 Programe: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Express, Silence, Favorit• 4 Funcţii speciale: HomeConnect, EfficientDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+• 6 nivele de temperatură• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Coş cu sistem VarioFlex, sertar Vario pentru tacâmuri• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• InfoLight• Ţara de provenienţă: PoloniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 45 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

3149lei3891lei
Bosch ‑ SPV2IKX10EMașină de spălat vase 45 cm

• Model complet încorporabil, de 9 seturi• Material cuvă interioară: Inox• Clasa de eficienţă energetică/spălare/uscare: F/A/A• 5 Programe: Intensiv 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Express, Favorit• 3 Funcţii speciale: HomeConnect, ExtraDry, VarioSpeed• 5 nivele de temperatură• Indicator LED de umplere cu sare și soluţie de clătire• Motor EcoSilence Drive - brushless BLDC• Sistem AquaStop - protecţie împotriva inundaţiilor• InfoLight• Ţara de provenienţă: Polonia
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW)• Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l• Dimensiuni produs (ÎxLxA): 815 x 448 x 550 mm

2749lei3391lei

Bosch ‑ WAV28K02BYMașină de spălat rufe 9 kg

• Clasa de eficienţă energetică: C• Centrifugare maximă: 1400 rot/min • Selector de programe metalic cu funcţie Pornire/Oprire inclusă• Programe speciale: AllergiePlus, Evacuare, Auto Delicat,  DrumClean (cu reminder), Culori închise, Cămăşi/Bluze, Centrifugare, Rapid/Mix, Sport, Clătire, Super rapid 30'/15'• EcoSilence Drive - motor BLDC• AntiVibration Design• ActiveWater Plus - eficienţă în consumul de apă• i-DOS: măsoară automat cantitatea exactă de detergent și apă• 4D Wash System• Aqua Sensor - senzor de clătire• Ţara de origine - GermaniaDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Zgomot la centrifugare: 70 dB• Dimensiuni (Î x L x A): 848 x 598 x 590 mm

5849lei6818lei
Bosch ‑ WAN28262BYMașină de spălat rufe 8kg

• Clasa de eficienţă energetică: C• Centrifugare maximă: 1400 rot/min • Selector electronic, display LED şi taste TouchControl• Programe speciale: Evacuare/Centrifugare, Rapid/Mix, Super rapid 30', Lână, Delicate/Mătase• SpeedPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide• EcoSilence Drive • AntiVibration Design• ActiveWater Plus - eficienţă în consumul de apă• VarioDrum - tambur optimizat pentru spălare delicată• Ţara de origine - Polonia
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Zgomot la centrifugare: 74 dB• Dimensiuni (Î x L x A): 848 x 598 x 550 mm

2599lei3093lei



Bosch ‑ WTX87EH0EUUscător rufe 9 kg

• Clasa de eficienţă energetică: C• Tip uscător: cu condensare şi pompă de căldură• SelfCleaningCondenser - autocurăţare condensator• ComfortControl Plus - interfață intuitivă de control• Programe speciale: Lână, Mixt, Prosoape, Bumbac, Sintetice, Sport, Bluze/Cămăşi, Delicate, SuperQuick 40'• AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidităţii din rufe• AntiVibration Design: stabilitate sporită şi nivel de zgomot scăzut• Sensitive Drying System - tambur inox cu structură specială pentru protecţia ţesăturilor• SmartDry: selectează automat cel mai bun program de uscare în funcție de ultimul ciclu de spălare.• Home Connect: electrocasnice cu conectivitate inteligentă pentru ca viața să fie mai ușoară zi de zi.• Kit de evacuare inclusDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Zgomot la încărcare max pe program standard: 62 dB• Dimensiuni (Î x L x A):  842 x 598 x 613 mm

6999lei8413lei
Bosch ‑ WTX87KH0BYUscător rufe Exclusiv 9 kg

• Clasa de eficienţă energetică: C• Tip uscător: cu condensare şi pompă de căldură• SelfCleaningCondenser - autocurăţare condensator• Comanda LCD cu taste• Programe speciale: Lână, Mixt, Prosoape, Bumbac, Sintetice, Sport, Bluze/Cămăşi, Delicate, SuperQuick 40'• AutoDry Technology - senzori pentru determinarea umidităţii din rufe• AntiVibration Design: stabilitate sporită şi nivel de zgomot scăzut• Sensitive Drying System - tambur inox cu structură specială pentru protecţia ţesăturilor• SmartDry: selectează automat cel mai bun program de uscare în funcție de ultimul ciclu de spălare.• Home Connect: electrocasnice cu conectivitate inteligentă pentru ca viața să fie mai ușoară zi de zi.• Kit de evacuare inclusDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Zgomot la încărcare max pe program standard: 62 dB• Dimensiuni (Î x L x A):  842 x 598 x 613 mm

6199lei7842lei
Bosch ‑ WTH85206BYUscător rufe 8 kg

• Clasa de eficienţă energetică: D• Tip uscător: cu condensare și pompă de căldură• Afişaj LED cu comenzi tactile• Programe speciale: Afânare lână, Mix, Prosoape, Program temporizat aer cald, Program temporizat aer rece, Sport/Fitness, Bluze/Cămăși, Delicate• EasyClean - curățare ușoară a condensatorului• AntiVibration Design: stabilitate sporită şi nivel de zgomot scăzut• AutoDry: uscare delicată a ţesăturilor cu ajutorul senzorilor de umiditate ce determină cu exactitate gradul de uscare necesar.• Sensitive Drying System - tambur inox cu structură specială pentru protecţia ţesăturilorDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • Zgomot la încărcare max pe program standard: 65 dB• Dimensiuni (Î x L x A):  842 x 598 x 613 mm

4149lei4974lei

Bosch ‑ KFN96VPEACombină frigorifică MultiDoor

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă/frigider/congelator: 605l / 405l / 200l• Control exterior al temperaturii, independent pentru frigider şi congelator, afişaj exterior LCD• Iluminare interioară cu LED• Sistem NoFrost MultiAirFlow• 3 rafturi din sticlă securizată din care 2 ajustabile pe înălțime și 4 suporturi pe ușă, congelator cu 6 sertare• 1 sertare VitaFreshPlus pentru peşte şi carne• 1 sertar VitaFresh cu controlul umidităţii pentru fructe şi legume• Sistem avertizare optică şi acustică uşă deschisă• Uşi inox easy clean şi laterale griDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW• Dimensiuni (Î x L x A): 1830 x 910 x 731 mm

9049lei10864lei
Bosch ‑ KGN49LBCFCombină frigorifică ColorGlass

• Clasa de eficienţă energetică: C• Capacitate netă/frigider/congelator: 440l / 311l / 129l• Reglaj electronic al temperaturii, afişaj interior LCD• 4 suporturi pe uşă• Iluminare interioară cu LED• Sistem NoFrost MultiAirFlow• 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălţime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare• 1 sertar VitaFreshPlus pentru peşte şi carne• 1 sertar VitaFresh cu controlul umidităţii pentru fructe şi legume• Sistem avertizare optică şi acustică uşă deschisă• Culoare sticlă neagrăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 35 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 2030 x 700 x 670 mm

5899lei7020lei
Bosch ‑ KGN39LBCFCombină frigorifică ColorGlass

• Clasa de eficienţă energetică: C• Capacitate netă/frigider/congelator: 363l / 260l / 103l• Reglaj electronic al temperaturii, interior exterior LCD• 4 suporturi pe uşă• Iluminare interioară cu LED• Sistem NoFrost MultiAirFlow• 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 3 reglabile pe înălţime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare• 1 sertar VitaFreshPlus pentru peşte şi carne• 1 sertar VitaFresh cu controlul umidităţii pentru fructe şi legume• Sistem avertizare optică şi acustică uşă deschisă• Culoare sticlă neagrăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 35 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 2030 x 600 x 665 mm

5849lei6985lei



Bosch ‑ GIN81AEF0Congelator încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: F• Capacitate netă congelator: 212l• Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED• 5 sertare transparente• 2 compartimente de congelare cu clapetă de acces• Montaj fronturi door 2 door• Sistem NoFrost - fără gheaţă în congelator• Capacitate de congelare 20kg în 24 de ore
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre stânga, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 82 x 60 x 55 cm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

5449lei6663lei

Bosch ‑ KGE39ALCACombină frigorifică ‑ 60 cm

• Clasa de eficienţă energetică: C• Uși inoxLook, mâner integrat• Capacitate netă/frigider/congelator: 343l / 249l / 94l• Reglare electronică a temperaturii, display cu 7 segmente• 1 raft mare și 3 rafturi mici pe uşă• Iluminare interioară cu LED în frigider• 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 2 reglabile pe înălţime, 4 rafturi extensibile, suport pentru sticle• 1 sertar VitaFresh 0°C• 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate• 3 sertare transparente pentru produse congelate• Congelator LowFrost cu 3 sertare transparente • Funcție HollidayDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 2010 x 600 x 650 mm

3249lei3867lei
Bosch ‑ KGE49AICACombină frigorifică ‑ 70 cm

• Inox EasyClean• Clasa de eficienţă energetică: C• Capacitate netă/frigider/congelator: 419l / 302l / 117l• Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED• Pe ușă: 1 raft mare, 3 rafturi mici• Iluminare interioară LED • Dezgheţare automată a frigiderului• 1 sertar VitaFresh 0°C• 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate• 5 rafturi din sticlă securizată, 2 reglabile pe înălţime, din care 4 rafturi extensibile, suport pentru sticle• Congelator LowFrost cu 3 sertare transparente pentru produse congelate din care un BigBox• Funcţie HollidayDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 2010 x 700 x 650 mm

3949lei4724lei
Bosch ‑ KGN49XLEACombină frigorifică ‑ 70 cm

• Inox Look• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă/frigider/congelator: 435l / 330l / 105l• Reglare electronică a temperaturii cu afișaj TFT exterior• Pe ușă: 1 raft mare, 3 rafturi mici• Iluminare interioară LED• Sistem NoFrost - fără gheață in frigider și congelator• 2 sertare VitaFresh 0°C• 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate• 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălţime, din care 4 rafturi extensibile• Congelator NoFrost cu 3 sertare transparente pentru produse congelate• Sistem Multi AirflowDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 40 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 2030 x 700 x 670 mm

4399lei5259lei

Bosch ‑ KIR81AFE0Răcitor încorporabil

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate neta frigider: 319l• Reglare electronică a temperaturii cu afișaj LED• 6 suporturi mari pe uşă• Iluminare interioară LED• Dezgheţare automată a frigiderului• 7 rafturi din sticlă securizată, dintre care 6 reglabile pe înălţime, suport pentru sticle• 2 sertare VitaFresh Plus pe şine telescopice cu regulator de umiditate• Montaj fronturi cu uşă door 2 door• FreshSense - temperatură constantăDATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 1 circuit de răcire• Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 558 x 545 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

4149lei5081lei
Bosch ‑ KIS87AFE0Combină frigorifică încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă/frigider/congelator: 272l / 209l / 63l• Control electronic cu afişaj LED• 5 suporturi mari pe uşă• Iluminare interioară cu LED• Congelator LowFrost• 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălţime• 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate• 2 sertare transparente pentru produse congelate• Calendar pentru produse congelate• Montaj fronturi door 2 doorDATE: DIMENSIUNI / TEHNICE • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 558 x 545 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

4449lei5426lei
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Bosch ‑ KIN86VFE0Combină frigorifică încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: E• Capacitate netă/frigider/congelator: 260l / 184l / 76l• Control electronic cu afişaj LED• 3 suporturi mari pe uşă• Iluminare interioară cu LED• Congelator NoFrost• 3 rafturi din sticlă securizată, 2 reglabile pe înălţime• 1 sertar VitaFresh cu regulator de umiditate• 3 sertare transparente pentru produse congelate• Calendar pentru produse congelate• Montaj fronturi door 2 doorDATE: DIMENSIUNI / TEHNICE • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 35 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 541 x 548 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

4199lei5104lei
Bosch ‑ KIN86NSF0Combină frigorifică încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: F• Capacitate netă/frigider/congelator: 260l / 184l / 76l• 3 suporturi mari pe uşă• Iluminare interioară cu LED• Congelator NoFrost• 4 rafturi din sticlă securizată, 3 reglabile pe înălţime• 3 sertare transparente pentru produse congelate• Calendar pentru produse congelate• Montaj fronturi cu ușă culisantă
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 541 x 548 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

3899lei4724lei
Bosch ‑ KIV87NSF0Combină frigorifică încorporabilă

• Clasa de eficienţă energetică: F• Capacitate netă/frigider/congelator: 270l / 200l / 70l• 3 suporturi mari pe uşă• Iluminare interioară cu LED• Congelator LowFrost• 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălţime• 2 sertare transparente pentru produse congelate• Calendar pentru produse congelate• Montaj fronturi cu ușă culisantă
DATE TEHNICE / DIMENSIUNI: • 1 compresor, 2 circuite de răcire• Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW• Uşă cu deschidere spre dreapta, reversibilă• Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 541 x 548 mm• Dimensiune nişă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

3249lei3950lei
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