Vestavná myčka, 45 cm

SPI46IS05E
•
•
•
•
•
•
•
•

AquaStop

Vestavná myčka, 45 cm

náplň: 9 jídelních sad
spotřeba vody: 8,5 l
6 mycích programů + 3 spec. funkce
elektronický ukazatel zbytkového času
systém košů VarioFlex
koš na příbory ve spodním koši
výška: 81,5 cm
hlučnost: 46 dB

SPV66TX01E
•
•
•
•
•
•
•
•
•

náplň: 10 jídelních sad
spotřeba vody: 9,5 l
6 mycích programů + 3 spec. funkce
systém sušení Zeolith®
EmotionLight, TimeLight
systém košů VarioFlex Pro
VarioPro příborová zásuvka
výška: 81,5 cm
hlučnost: 43 dB

Běžná cena: 19 890 Kč

Běžná cena: 24 090 Kč

Akční cena:

Akční cena:

16 790 Kč

AquaStop

AutoPilot
S programovou automatikou AutoPilot vždy
uspějete a docílíte těch nejlepších výsledků pro
vaše menu. Pro vybraný typ pokrmu se vám
automaticky nabídne druh programu, resp. druh
ohřevu, teploty a doba přípravy. Po ukončení
procesu pečení se trouba automaticky vypne.
A je jedno, zda připravujete guláš, gratinované
brambory, hovězí roládu, zeleninový eintopf,
rybu nebo kuřecí kousky.
Pyrolýza – automatické čištění
U pyrolýzy se trouba zahřeje na cca 485 °C. Dojde
tak ke spálení nečistot ve vnitřním prostoru trouby
prakticky na popel. Tento popel pak jednoduše
vytřete hadříkem. Namáhavé a časově náročné
čištění se tak stalo minulostí. Stiskem tlačítka
se trouba vyčistí úplně sama a dokonale – nejen
strop, boční stěny, zadní stěna, ale dokonce i dno
a dvířka trouby budou dokonale čisté.
EcoClean Direct – snadné čištění
Vše začíná povrchovou úpravou na stěnách
a stropu trouby. Porézní povrch tvoří mikroskopická
keramická zrnka, která brání znečišťování vnitřního
prostoru již během pečení. Tato funkce je zachována
po celou dobu životnosti spotřebiče. V případě
silnějších nečistot se o vyčištění postará speciální
program EcoClean Direct.
ReStart
Deska, která si pamatuje své nastavení: pokud
se něco rozleje nebo uteče z hrnce, deska se
automaticky vypne a zároveň si uloží poslední
nastavení. Jakmile je deska čistá, lze jednoduše
dotykem prstu obnovit všechna původní nastavení.

Nabídka vestavných
spotřebičů*

19 590 Kč

LowFrost
Systém, který vám ušetří mnoho práce, protože
výrazně redukuje tvorbu ledu. U kombinace
chladničky a mrazáku s technologií LowFrost se
tak výrazně prodlužují intervaly odmrazování.
Tím ušetříte nejen spoustu času, ale i energie.

Chytré propojení pro
jednodušší život

SuperChlazení
Aktivací této funkce jsou čerstvě nakoupené
potraviny rychleji zchlazeny, a naopak již
uskladněné potraviny ochráněny proti zahřátí.
Po vyrovnání teploty se funkce automaticky
deaktivuje.

Supermrazení

AquaStop

SuperMrazení
Ochraňuje hluboce zmražené potraviny před
rozmrazením, když se přidávají čerstvé potraviny
do mrazáku. Přidané potraviny jsou rychleji
zmrazeny.Spotřebiče se samostatnou mrazicí
automatikou se po dosažení potřebné teploty
automaticky přepnou do normálního režimu.
Systém AquaStop
Systém AquaStop se skládá ze speciální
dvoustěnné přívodní hadice, bezpečnostního
ventilu a spodní vany s plovákovým spínačem.
Nabízí 100% ochranu před škodami způsobenými
úniky vody, což Bosch garantuje po celou dobu
životnosti myčky.
Zeolith
Technologie Zeolith dosahuje vynikajících výsledků
sušení při použití mnohem méně energie než
běžné myčky nádobí. Přírodní materiál zeolit,
kerý přeměňuje vlhkost na teplo, zajišťuje úsporné
a perfektní sušení skla, porcelánu a dokonce
i plastového nádobí.

* Nabídka platí do vyprodání zásob

QuickStart
Začít vařit na indukční desce je ještě rychlejší:
nová funkce QuickStart pozná, kde je hrnec
umístěn, a automaticky zobrazí „obsazenou“
varnou zónu na ovládacím panelu. Stačí jen zvolit
stupeň výkonu a vaření může hned začít.

www.dusekkuchyne.cz

Pečicí trouba

HBA514ES1

Pečicí trouba

HBA534ES0

Indukční varná deska, 60 cm

PUE645BB1E

Indukční varná deska, 60 cm

PUE611BF1E

Komínový odsavač par, 90 cm

DWP94BC50

Komínový odsavač par, 60 cm

DWQ66DM50

• 7 druhů ohřevu
• LED displej, halogenové vnitřní
osvětlení
• zápustné otočné voliče
• závěsné rošty, 1násobný
teleskopický výsuv
• vnitřní objem: 71 l

• 7 druhů ohřevu
• LED displej, halogenové vnitřní
osvětlení
• zápustné otočné voliče
• čištění EcoClean Direct: zadní stěna
• závěsné rošty, 1násobný
teleskopický výsuv
• vnitřní objem: 71 l

•
•
•
•
•
•

design nerezový rámeček
4 indukční varné zóny
17 stupňů výkonu
PowerBoost pro všechny varné zóny
senzorové ovládání TouchSelect
funkce ReStart, QuickStart,
PowerManagement
• příkon: 4,6 kW
• typ připojení: jednofázové

•
•
•
•
•
•

design bez rámečku
4 indukční varné zóny
17 stupňů výkonu
PowerBoost pro všechny varné zóny
senzorové ovládání TouchSelect
funkce ReStart, QuickStart,
PowerManagement
• příkon: 3,7 kW
• typ připojení: jednofázové

• třída účinnosti odsávání: E
• třída účinnosti tukového filtru: D
• hlučnost při norm. stupni min./max.:
50/65 dB
• výkon odvětrání: max. normální stupeň
365 m3/h
• 3 stupně výkonu
• kovový tukový filtr vhodný pro
mytí v myčce nádobí

• třída účinnosti odsávání: A
• třída účinnosti tukového filtru: B
• hlučnost při norm. stupni min./max.:
50/62 dB
• výkon odvětrání: max. normální stupeň
410 m3/h, intenzivní stupeň 644 m3/h
• 3 stupně výkonu + 1 intenzivní
• kovový tukový filtr, vhodný pro mytí
v myčce nádobí

Běžná cena: 12 590 Kč

Běžná cena: 13 590 Kč

Běžná cena: 13 090 Kč

Běžná cena: 14 190 Kč

Běžná cena: 8 390 Kč

Běžná cena: 13 690 Kč

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

8 690 Kč

10 190 Kč

9 290 Kč

9 790 Kč

Pečicí trouba

HBG635BS1

Pečicí trouba

HBG655NS1

Indukční varná deska, 60 cm

PIE651BB1E

Indukční varná deska, 60 cm

PIF675FC1E

11 090 Kč

LED světlo

Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm KIV34X20

Vestavná chladnička/mraznička, 177,5 cm KIS86AF30

• d
 esign fazeta vpředu a vzadu,
profily po stranách
• 4 indukční varné zóny
• 17 stupňů výkonu
• PowerBoost pro všechny varné zóny
• senzorové ovládání DirectSelect
• funkce ReStart, QuickStart,
PowerManagement
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 13 druhů ohřevu, AutoPilot10
• 2,5" barevný textový TFT displej
vč. češtiny, dotyková tlačítka
• halogenové vnitřní osvětlení
• ovládací prstenec
• čištění EcoClean Direct: zadní stěna
• závěsné rošty
• vnitřní objem: 71 l

• 13 druhů ohřevu, AutoPilot10
• 2,5" barevný textový TFT displej
vč. češtiny, dotyková tlačítka
• halogenové vnitřní osvětlení
• ovládací prstenec
• čištění EcoClean Direct: zadní stěna,
strop, boční stěny
• závěsné rošty, 1násobný teleskopický
výsuv se stop funkcí
• vnitřní objem: 71 l

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Běžná cena: 23 090 Kč

Běžná cena: 25 190 Kč

Běžná cena: 18 590 Kč

Běžná cena: 20 690 Kč

Běžná cena: 17 890 Kč

Běžná cena: 28 290 Kč

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

19 490 Kč

17 890 Kč

14 790 Kč

14 290 Kč

Pečicí trouba s přídavnou párou

HRG675BS1

Mikrovlnná trouba

BFL523MS0

design U-fazeta
4 indukční varné zóny
17 stupňů výkonu
PowerBoost pro všechny varné zóny
senzorové ovládání TouchSelect
funkce ReStart, QuickStart,
PowerManagement
příkon: 7,4 kW
typ připojení: třífázové

6 790 Kč

LED světlo

Indukční varná deska, 80 cm

PIE845BB1E

Plynová varná deska, 60 cm

LED světlo

PGH6B5B90

spotřeba energie: 274 kWh/rok
užitný objem celkem: 265 l
objem chladicí části: 199 l
objem mrazicí části: 66 l
doba skladování při poruše: 16 hod.
mrazicí kapacita: 3 kg/24 hod.
hlučnost: 40 dB
pojezdy
LED osvětlení

12 290 Kč

Vestavná myčka, 60 cm

SMI24AS01E

LED světlo

19 490 Kč

Plně vestavná myčka, 60 cm

• m
 ax. výkon 800 W; 5 možností
nastavení MW výkonu (90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
• LED displej, LED vnitřní
• osvětlení
• 4 programy pro rozmrazování
a 3 programy pro ohřev s MW
• AutoPilot7
• skleněný otočný talíř 25,5 cm
• vnitřní objem: 20 l
• závěs dveří vlevo

•
•
•
•
•
•

design nerezový rámeček
4 indukční varné zóny
17 stupňů výkonu
PowerBoost pro všechny varné zóny
senzorové ovládání TouchSelect
funkce ReStart, QuickStart,
PowerManagement
• příkon: 7,4 kW
• typ připojení: třífázové

• nerez
• 4 plynové hořáky: 2 normální,
1 úsporný, 1 WOK
• litinové rošty, dělitelné
• integrované zapalování
v ovládacím knoflíku
• přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
• trysky na propan-butan
(28-30/37 mbar) součástí dodávky

Běžná cena: 36 190 Kč

Běžná cena: 10 490 Kč

Běžná cena: 20 990 Kč

Běžná cena: 8 290 Kč

Běžná cena: 14 690 Kč

Běžná cena: 18 390 Kč

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

30 890 Kč

7 190 Kč

Akční cena:

14 490 Kč

6 790 Kč

BFL524MS0
• m
 ax. výkon 800 W; 5 možností
nastavení MW výkonu (90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 800 W) s invertorem
• LED displej, LED vnitřní osvětlení
• 4 programy pro rozmrazování
a 3 programy pro ohřev s MW
• AutoPilot7
• skleněný otočný talíř 25,5 cm
• vnitřní objem: 20 l
• závěs dveří vlevo

Mikrovlnná trouba

BFL634GS1

Výsuvný odsavač par, 60 cm

• m
 ax. výkon 900 W; 5 možností
nastavení MW výkonu (90 W, 180 W,
360 W, 600 W, 900 W) s invertorem
• 2,5" barevný textový TFT displej
vč. češtiny, dotyková tlačítka
• LED vnitřní osvětlení
• 4 programy pro rozmrazování
a 3 programy pro vaření s MW
• AutoPilot7
• vnitřní objem: 21 l
• závěs dveří vlevo

•
•
•
•
•

Běžná cena: 11 490 Kč

Běžná cena: 20 990 Kč

Akční cena:

Akční cena:

7 990 Kč

14 490 Kč

Komínový odsavač par, 60 cm

Plně vestavná myčka, 60 cm

SMV88TX46E

AquaStop

náplň: 13 jídelních sad
spotřeba vody: 9,5 l
6 mycích programů + 3 spec. funkce
InfoLight
systém košů VarioFlex
Vario příborová zásuvka
výška: 81,5 cm
hlučnost: 46 dB

13 090 Kč

Plně vestavná myčka, 45 cm

Běžná cena: 12 290 Kč

Běžná cena: 7 390 Kč

Běžná cena: 32 090 Kč

Běžná cena: 14 690 Kč

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

Akční cena:

9 690 Kč

LED světlo

5 990 Kč

AquaStop

náplň: 14 jídelních sad
spotřeba vody: 9,5 l
8 mycích programů + 5 spec. funkcí
systém sušení Zeolith®
EmotionLight, TimeLight
systém košů VarioFlex Pro
VarioPro příborová zásuvka
Home Connect
výška: 81,5 cm
hlučnost: 41 dB

23 790 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPV24CX00E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

třída účinnosti odsávání: A
třída účinnosti tukového filtru: B
hlučnost při norm. stupni
min./max.: 41/54 dB
výkon odvětrání: max. normální stupeň
391 m3/h, intenzivní stupeň 739 m3/h
funkce PowerBoost
3 stupně výkonu + 1 intenzivní
kovový tukový filtr vhodný pro mytí
v myčce nádobí
dekorační lištu nutné dokoupit

DWP64BC50

11 990 Kč

•
•
•
•
•
•
•
•

• třída účinnosti odsávání: E
• třída účinnosti tukového filtru: C
• hlučnost při norm. stupni min./max.:
50/66 dB
• výkon odvětrání: max. normální
stupeň 365 m3/h
• 3 stupně výkonu
• kovový tukový filtr vhodný pro mytí
v myčce nádobí

•
•
•

LED světlo

DFR067A50

AquaStop

náplň: 12 jídelních sad
spotřeba vody: 11,7 l
4 mycí programy + 1 spec. funkce
LED indikátor průběhu programu
systém košů Vario
koš na příbory ve spodním koši
výška: 81,5 cm
hlučnost: 50 dB

SMV46KX01E

• 1
 3 druhů ohřevu + další způsoby
vaření s párou, AutoPilot20
• 2,5" barevný textový TFT displej
vč. češtiny, dotyková tlačítka
• LED vnitřní osvětlení
• ovládací prstenec
• čištění pyrolýza: automatické čištění
• závěsné rošty
• vnitřní objem: 71 l

Mikrovlnná trouba

•
•
•
•
•
•
•
•

spotřeba energie: 218 kWh/rok
užitný objem celkem: 265 l
objem chladicí části: 191 l
objem mrazicí části: 74 l
doba skladování při poruše: 32 hod.
mrazicí kapacita: 7 kg/24 hod.
hlučnost: 36 dB
ploché panty
FreshSense, funkce SuperChlazení,
SuperMrazení
• 1 zásuvka VitaFresh Plus

AquaStop

náplň: 9 jídelních sad
spotřeba vody: 8,5 l
4 mycí programy
LED indikátor průběhu programu
InfoLight
systém košů Vario
koš na příbory ve spodním koši
výška: 81,5 cm
hlučnost: 48 dB

11 990 Kč

