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Beépíthető készülék szett-ajánlatok



A Bosch beépíthető sütők több- 
sége már alapfelszereltségként  
tartalmaz teleszkópos sütősínt, 
vagy azok igény esetén külön 
megrendelhetők. Akár 3 szintű 
teleszkópos sütősín könnyíti meg 
a háziasszonyok munkáját, teszi 
könnyebben hozzáférhetővé  
a készítendő finomságokat.

A finom falatokhoz nemcsak megfelelő hozzávalók,  
de profi tűzhely és főzőlap is kell.

Világújdonság a tisztításban: az EcoClean rendszer. 
Az új eljárásnak köszönhetően a különleges, kissé 
érdes kerámia felület már sütés közben magába  
szívja a zsíros szennyeződéseket, és egyúttal csök-
kenti a kellemetlen szagok képződését.

A szürke színű GranitEmail sütőtér-bevonat nemcsak 
optikailag nyújt kellemes látványt, de anyaga a sütő-
tér tisztítását is jelentősen megkönnyíti. A különle-
ges eljárással készült zománcozásnak köszönhetően 
a sütőfal rendkívül ellenállóvá vált a karcolásokkal és 
egyéb sérülésekkel szemben is.

Az elektronikus órával felszerelt sütőkön a pontos 
idő és a beállított sütési idő mellett újdonságként  
a gyermekzár aktiválása is figyelemmel kísérhető.

A gyermekzár funkció zárolja a sütő minden prog-
ramját és megakadályozza a készülék véletlenszerű 
bekapcsolását.

A forraló elektronika az étel kifutása nélkül biztosít-
ja az automatikus forralás és továbbfőzés lehetősé-
gét. A főzőzóna először maximális teljesítményre  
kapcsolva felfűt, majd bizonyos idő eltelte után  
automatikusan visszakapcsol a kiválasztott fokozat-
ra, és azon főz tovább.

A Stop-funkció bekapcsolásával a készülék összes 
funkcióját három percre lekapcsolhatjuk, mely után 
a főzőlap a megszakított programokat az eredeti 
beállításoknak megfelelően folytatja. Ha ez nem  
történik meg, három perc elteltével a készülék  
kikapcsol.



PIE 645Q01E 

• 4 indukciós főzőmező edény- 
felismeréssel

• Szenzoros vezérlés
• Elektronikus teljesítmény-szabályozás
• 17 fokozat + PowerBoost-funkció
• Forraló elektronika
• Számjegyes funkció-kijelzés
• 4-szeres maradékhő-kijelzés
• Biztonsági kikapcsolás
• Gyermekzár
• Stop-funkció

Szett ár
329.990,- Ft*

PKE 615Q02E 

• 4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű 
főzőmező

• Elektronikus teljesítmény- 
szabályozás

• Forraló elektronika
• Számjegyes teljesítmény-kijelző
• Stop-funkció
• Biztonsági kikapcsolás
• Gyermekzár
• 4-szeres maradékhő-kijelzés

Szett ár 
149.990,- Ft*

PKF 645E01 

• 4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű 
főzőmező, ebből 1 db kétkörössé 
bővíthető

• Elektronikus teljesítmény- 
szabályozás

• Forraló elektronika
• Számjegyes teljesítmény-kijelző
• Stop-funkció
• Biztonsági kikapcsolás
• Gyermekzár
• 4-szeres maradékhő-kijelzés

Szett ár 
179.990,- Ft*

PKN 645E01

• 4 db HighSpeed gyors felfűtésű  
főzőmező, ebből 1 db kétkörössé,  
1 db sütőzónává bővíthető

• Elektronikus teljesítmény-szabá-
lyozás

• Forraló elektronika
• Számjegyes teljesítmény-kijelző
• Stop-funkció
• Biztonsági kikapcsolás
• Gyermekzár
• 4-szeres maradékhő-kijelzés

Szett ár
249.990,- Ft*

PKE 615Q02E 

• 4 db HighSpeed gyorsfelfűtésű 
főzőmező

• Elektronikus teljesítmény- 
szabályozás

• Forraló elektronika
• Számjegyes teljesítmény-kijelző
• Stop-funkció
• Biztonsági kikapcsolás
• Gyermekzár
• 4-szeres maradékhő-kijelzés

Szett ár 
149.990,- Ft*



Beépítési rajzok

PKF 645E01,  
PKN 645E01         méretek mm-ben

*Faltól való minimális távolság
**Maximális mélység

PHW 206DBY      méretek mm-ben

Gázcsatlakozás

PKE 615Q02E, 
PIE 645Q01E        méretek mm-ben

* Faltól való    minimális távolság
**Maximális mélység

53,1

PCL 755DBY        méretek mm-ben

*     Jobbról/balról min. 150 mm,  
ill. a hátsó faltól min. 50 mm  
legkisebb beépítési távolság betartásával.

**  Gázcsatlakozás helyzete kivágásnál

Wok-kal (83)
Wok nélkül 

PCD 615DBY, PCD 655DBY, 
PCD 619DEU         méretek mm-ben

A kivágást a mellékelt
sablon szerint végezze

A gázcsatlakozás jobbról  
vagy balról történhet  
a sütő mögött.  
(Az alsó szekrényt 
a szükséges méretre 
ki kell vágni)

A beépítéshez szükséges  
kivágási méret:
560 ±2 x 490 ±2 mm legyen.
Jobbról/balról min. 100 mm, ill. a hátsó faltól  
min. 50 mm legkisebb beépítési távolság betartásával.

HBN 340551        méretek mm-ben

Sütő elektromos
csatlakozásának 
helye
320x115

HBN 230250E, HBN 42S350E 
HBN 43W3.0,HBN 230N60        

méretek 
mm-ben



PCL 755DBY (70 cm)

• Földgázüzemű alapbeállítás:  
H-gáz, 25 mbar

• 4 gázégő égésbiztosítóval: 1 WOK-
égő (3,6 kW), 1 nagyteljesítményű 
(3,2 kW), 2 normál (1,75 kW) és 1 
takarék égő (1,0 kW)

• Piezoelektromos szikragyújtás  
a kapcsolóba építve

• Kétrészes edénytartó rács
• Termoelektromos égésbiztosító  

égőnként 

Szett ár 
189.990,- Ft*

PCD 655DBY

• Földgázüzemű alapbeállítás:  
H-gáz, 25 mbar

• 4 gázégő égésbiztosítóval:  
1 nagyteljesítményű (3,2 kW),  
2 normál (1,75 kW) és  
1 takarék égő (1,0 kW)

• Piezoelektromos szikragyújtás  
a kapcsolóba építve

• Kétrészes edénytartó rács
• Termoelektromos égésbiztosító  

égőnként 

Szett ár 
154.990,- Ft*

HBN 230250E 

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/ 
felső sütés, külön alsó sütés,  
légkeverés, nagy/kis felületű grill, 
légkeveréses grillezés

• Elektronikus programóra,  
sütőkikapcsolás

• Gyermekzár
• Teleüveg sütőajtó
• EcoClean hátfal 
• GranitEmail könnyen tisztítható 

sütőtérbevonat
• Hűtőventilátor, sütővilágítás

Multi-
funkció HBN 43W350

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/ 
felső sütés, külön alsó sütés,  
légkeverés, nagy/kis felületű grill, 
légkeveréses grillezés

• Elektronikus programóra,  
sütőkikapcsolás

• 3 db teleszkópos sütősín
• Gyermekzár
• Különleges hőszigetelésű sütőajtó 

(max. 50°C)
• EcoClean hátfal és oldalfal
• Hűtőventilátor, sütővilágítás

Multi-
funkció

PCD 615DBY 

• Földgázüzemű alapbeállítás:  
H-gáz, 25 mbar

• 4 gázégő égésbiztosítóval:  
1 nagyteljesítményű (3,0 kW), 
2 normál (1,75 kW) és  
1 takarék égő (1,0 kW)

• Termoelektromos égésbiztosító 
égőnként 

• Piezoelektromos szikragyújtás  
a kapcsolóba építve

• Kétrészes edénytartó rács

Szett ár 
119.990,- Ft*

HBN 42S350E

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/ 
felső sütés, külön alsó sütés,  
légkeverés, nagy/kis felületű grill, 
légkeveréses grillezés

• Elektronikus jelzőóra
• 2 db teleszkópos sütősín
• Teleüveg sütőajtó
• EcoClean hátfal és oldalfal
• GranitEmail könnyen tisztítható 

sütőtérbevonat
• Hűtőventilátor
• Sütővilágítás

Multi-
funkció HBN 230N60

• Multifunkció: felolvasztás, alsó/ 
felső sütés, külön alsó sütés,  
légkeverés, nagy/kis felületű grill, 
légkeveréses grillezés

• Mechanikus óra
• Teleüveg sütőajtó
• EcoClean hátfal és oldalfal
• GranitEmail könnyen tisztítható 

sütőtérbevonat
• Hűtőventilátor
• Sütővilágítás

Multi-
funkció HBN 340551

• Multifunkció 3D Comfort:  
felolvasztás, alsó/felső sütés, 
külön alsó sütés, 3D légkeverés, 
nagy/kis felületű grill, légkeveré-
ses grillezés, pizza funkció

• Digitális kijelző piktogramokkal
• Gyorsfelfűtés
• Extra méretű sütőtér (58 l) 
• Gyermekzár, teleüveg sütőajtó
• Extra hőszigetelésű sütőajtó  

(max. 40°C)
• EcoClean hátfal

PCD 619DEU – fekete

• Földgázüzemű alapbeállítás:  
H-gáz, 25 mbar

• 4 gázégő égésbiztosítóval: 
1 nagyteljesítményű (3,0 kW), 
2 normál (1,75 kW) és  
1 takarék égő (1,0 kW)

• Piezoelektromos szikragyújtás  
a kapcsolóba építve

• Kétrészes edénytartó rács
• Termoelektromos égésbiztosító  

égőnként

Szett ár 
159.990,- Ft*

PHW 206DBY

• Földgázüzemű alapbeállítás:  
H-gáz, 25 mbar

• 4 gázégő égésbiztosítóval:  
1 Wok (3,3 kW), 1 nagyteljesítmé-
nyű (3,0 kW), 1 normál (1,7 kW) 
és 1 takarék (1,0 kW)

• Piezoelektromos szikragyújtás  
a kapcsolóba építve

• Elegáns, edzett üveglapos kivitel
• Termoelektromos égésbiztosító  

égőnként

Szett ár 
229.990,- Ft*

* Az árak tájékoztató jellegűek, a hulladékkezelési díjat tartalmazzák. A mindenkori változtatás jogát fenntartjuk!



Felolvasztás – Fagyasztott élelmiszerek, pl. hús, kenyér vagy torta gyors és kíméletes  
felolvasztásához.

Alsó/felső sütés – A klasszikus, jól bevált sütési mód ropogós sültekhez, kevert tésztás  
süteményekhez és különböző felfújtakhoz.

Külön alsó sütés – Alulról történő utánsütésre illetve barnításra, valamint befőzéshez.

Légkeverés – A sütő hátfalán található ventilátor egyenletesen oszlatja el az alsó/felső sütés  
forró levegőjét, melynek köszönhetően kiváló töltelékes sütemények, piskóták, gyümölcstorták  
vagy aprósütemények készíthetők.

3D légkeverés – A körfűtőtest forró levegője a hátfalon lévő nyílásokon áramlik a sütőtérbe,  
melyet a ventilátor oly módon oszlat el, hogy egyszerre akár három szinten is süthető  
pl. aprósütemény. Leveles tészta sütésére és gyümölcsaszalásra is ez az ideális üzemmód.

Pizza funkció – A megfelelő sütési mód mélyhűtött termékek, így pl. pizza vagy hasábburgonya  
elkészítésére. A szükséges intenzív hő elérése érdekében a 3D légkeveréssel egyidejűleg  
az alsó sütés is működésbe lép.

Légkeveréses grillezés – A grill fűtőszál és a ventilátor egymást váltva lépnek működésbe,  
így a grill fűtőtestből érkező hő egyenletesen oszlik el a sütőtérben. Ennek köszönhetően  
a hő minden oldalról egyformán éri az ételt, ezért ideális nagyobb szárnyasok – csirke, kacsa,  
liba – elkészítéséhez. A végeredmény olyan, mintha nyársra tűztük volna őket.

Nagy felületű grillezés – Egyszerre nagyobb mennyiségű hús, pl. steak, virsli vagy hal  
grillezésére szolgáló sütési mód. Tökéletes rakott ételek enyhe barnításához, hisz a fűtőszálak  
teljesítménye 3 fokozatban állítható.

Kis felületű grillezés – Kisebb mennyiség grillezése esetén elegendő csak a középső fűtőszál  
bekapcsolása, így akár 30% energia is megtakarítható. Ideális csőben sült ételekhez is.

Profi sütési módok 



Beépíthető mikrohullámú sütő és páraelszívók

Beépíthető mikrohullámú sütő 
HMT 9626, fehér (kép nélkül)
HMT 9656, nemesacél
HMT 96660, fekete (kép nélkül)

• 60 cm széles, min. 55 cm mély  
állószekrénybe

• 5 mikro teljesítmény-fokozat,  
max. 1000 W teljesítmény

• 27 literes belső térfogat
• 34 cm átmérőjű üveg forgótányér
• Nyomógombos programozás,  

memória funkció
• Súlyautomatika, elektronikus óra
• 3 fokozatú programozás
• Süllyesztett kapcsológomb

Tartozék: beépítő keret

Ár: 109.990,- Ft*

HMT 96.6            méretek mm-ben

Nyitott 
hátfal

Kürtős páraelszívó
DKE 665E – nemesacél, 60 cm

• Falra szerelhető kivitel
• Kivezetéses üzemmódra alkalmazható
• Elektronikus vezérlés 7 szegmenses  

LED-kijelzővel
• Fém zsírszűrőbetét, mosható
• 2x20 W halogén világítás
• 4 fokozatú szabályozás, intenzív fokozattal
• Maximum 550 m3/óra elszívó-kapacitás
• Ø 150 és Ø 120 mm-es kivezetőcső- 

csatlakozás

Ár: 149.990,- Ft*

Kihúzható páraelszívó
DHI 635H, 60 cm

• Új, duplaszűrős rendszer
• Hátul elhelyezett párafelfogó terület
• 3 fokozatú ventilátor
• Max. kapacitás (szabadba történő  

elvezetéskor): 400 m3/h
• Kétrészes fémszűrő, mosható
• Munkatér-megvilágítás (2x60 W)
• Kihúzható konstrukció, a szegélyléc  

bútorlappal dekorálható
• Külön rendelhető metál előlapfogantyú:  

LZ 33050

Ár: 32.990,- Ft*

DKE 665E             méretek mm-ben

Kivezetésnél

DHI 635H                       méretek mm-ben

Kürtős fali páraelszívó
DKE 635A

• Falra szerelhető kivitel
• Kivezetéses üzemmódra alkalmazható
• 3 teljesítmény fokozat
• 400 m3/óra maximális elszívóteljesítmény
• 2x40 W munkatér megvilágítás
• 4 fokozatú szabályozás, intenzív fokozattal
• fém zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Ár: 59.990,- Ft*

DKE 635A             méretek mm-ben

Kivezetésnél

* Az árak tájékoztató jellegűek, a hulladékkezelési díjat tartalmazzák. A mindenkori változtatás jogát fenntartjuk!



Beépíthető mosogatógépek ajándék tartozékokkal

Kiegészítő ajándék tartozék csomag** 
SGV45M53EU és SRV45T43EU típusú  
mosogatógépekhez

A csomag 3 féle kiegészítő tartozékot 
foglal magába:
• palack vagy váza tartó
• kis alakú evőeszköztartó
• sütőlap mosogató fej

Palack vagy váza tartó
Ez a kiegészítő tartozék rögzíthető  
az alsó kosárba.  
A ráhelyezett palack, üveg, vagy  
esetlegesen váza mosogatása kiváló 
eredménnyel történik.

Kis alakú evőeszköztartó
A kisebb evőeszközök ezen tartó  
segítségével kényelmesen behelyez-
hetők a felső kosárba. A hármas osztás 
biztosítja a makulátlan tisztaságot  
a torta villák, teás kanalak stb.  
számára.

Sütőlap mosogató fej
A felső kosár kivétele után ez a praktikus 
tartozék a mosogatógép hátsó oldalán 
a felső mosogatókar vízcsatlakozására 
pattintható. Az alsó kosárba egymással 
szemben ferdén behelyezett sütőlapok 
ezen fejből kilövellő víz segítségével 
ragyogóan tiszták lesznek.

SGV 45M53EU     méretek mm-ben

*  A magasság az állítható lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm 
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

Teljesen
integrálható
(60 cm)

SGV 45M53EU

• 12 terítékes mosogatógép
• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os  

mosogatásnál                    12 liter / 1,05 kWh
• 2x4 program: auto 55-65°C, eco 50°C,  

gyors 45°C, előmosogatás
• auto 3in1, mosogatószer felismerő rendszer
• Féltöltet opció
• AquaSensor, AquaStop, elektronikus  

vízvédelmi rendszer 
• Váltókar technika, hőcserélő
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelzés
• Időprogramozás 1–19 óra között 
• Maradékidő kijelzés
• Állítható felsőkosár, RackMatic rendszerrel
• VarioPlus, lehajtható tányérbetétek  

az alsó és felső kosárban (2 db és 3 db)
• Zajszint: 47 dB (re 1 pW)

Ár: 169.990,- Ft*

SRV 45T43EU 

• 9 terítékes beépíthető mosogatógép
• Fogyasztási értékek: eco50°C-os  

mosogatásnál                        11 liter/0,8 kWh
• 4 mosogatóprogram: normál 55–65°C,  

eco 50°C, gyors 45°C, előmosogatás
• Variospeed opció
• auto 3in1, mosogatószer felismerő rendszer
• AquaSensor, AquaStop, elektronikus  

vízvédelmi rendszer
• Váltókar technika
• Időprogramozás 1–19 óra között 
• Maradékidő kijelzés
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány kijelző
• Állítható felső kosár, RackMatic rendszerrel
• Lehajtható tányérbetét az alsó kosárban (2 db)
• Szervo ajtózár
• Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Ár: 139.990,- Ft*

*  A magasság az állítható lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm 
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

SRV 45T43EU       méretek mm-ben

Teljesen
integrálható
(45 cm)

* Az árak tájékoztató jellegűek, a hulladékkezelési díjat tartalmazzák. A mindenkori változtatás jogát fenntartjuk!  –  ** Készlet erejéig (SGZ 1050)

Ajándék 
tartozékokkal

Ajándék 
tartozékokkal



Beépíthető integrált mosogatógépek

SRI 43E05EU  

• 9 teríték mosogatására
• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os mosogatásnál  

               13 liter/1,05 kWh
• 2x4 program: normál 65°C, eco 50°C, gyors 35°C, 

előmosogatás
• Féltöltet opció
• Többszörös vízvédelmi rendszer
• Süllyeszthető gombos programválasztás
• Váltókar-technika, átfolyós vízmelegítő
• Vízlágyító regenerálót vezérlő elektronika
• Programlefutás jelző LED
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány-jelzés
• Állítható felsőkosár
• ServoSchloss automatikusan záródó ajtó 
• Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

Ár: 119.990,- Ft*

SGI 53E55EU 

• 12 teríték mosogatására
• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os mosogatásnál  

               17 liter/1,05 kWh
• 2x5 program: intenzív 70°C, normál 65°C, eco 50°C,  

gyors 35°C, előmosogatás
• Féltöltet opció
• AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
• Váltókar-technika, átfolyós vízmelegítő
• Süllyeszthető gombos programválasztás
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány-jelzés
• Állítható magasságú felsőkosár
• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Ár: 119.990,- Ft*

*  A magasság az állítható  
lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es  
készülékmagasságnál:  
90–160 mm 
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 
150–220 mm 
Kezelőpanel magassága nemesacél: 119 mm 
Kezelőpanel magassága fehér: 117 mm

Integrálható
(60 cm)

SGI 53E55EU         méretek mm-ben SRI 43E05EU          méretek mm-ben

*  A magasság az állítható  
lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es  
készülékmagasságnál: 
90–160 mm.  
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál:  
150–220 mm

Integrálható
(45 cm)

SGI 46E05EU 

• 12 teríték mosogatására
• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os mosogatásnál  

               14 liter/1,05 kWh
• 2x4 program: normál 65°C, eco 50°C, gyors 45°C, 

előmosogatás
• Féltöltet opció
• AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
• Váltókar-technika, átfolyós vízmelegítő
• auto 3in1, mosogatószer felismerő rendszer
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány-jelzés
• Állítható felsőkosár
• Időprogramozás 1–19 óra között 
• Maradékidő kijelzés
• Lehajtható tányérbetétek az alsó kosárban (2 db)
• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Ár: 139.990,- Ft*

*  A magasság az állítható  
lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es  
készülékmagasságnál:  
90–160 mm 
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál:  
150–220 mm 
Kezelőpanel magassága nemesacél: 119 mm 
Kezelőpanel magassága fehér: 117 mm

Integrálható
(60 cm)

SGI 46E05EU         méretek mm-ben

* Az árak tájékoztató jellegűek, a hulladékkezelési díjat tartalmazzák. A mindenkori változtatás jogát fenntartjuk!



Beépíthető teljesen integrált mosogatógépek

SRV 53M03EU  

• 9 teríték mosogatására
• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os mosogatásnál  

   13 liter/0,8 kWh
• 5 program: intenzív 70°C, normál 65°C, eco 50°C,  

gyors 35°C, előmosogatás
• AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
• Váltókar-technika, hőcserélő
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány-jelzés
• Állítható felsőkosár
• Akusztikus programvége jelzés
• Lehajtható tányérbetét az alsó kosárban (2 db) 
• Zajszint: 49 dB (re 1 pW)

Ár:  124.990,- Ft*

SGV 43E93EU 

• 12 teríték mosogatására
• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os mosogatásnál  

   17 liter/1,05 kWh
• 2x4 program: intenzív 70°C, normál 65°C, eco 50°C,  

gyors 35°C, előmosogatás
• Féltöltet opció
• Többszörös vízvédelem
• Váltókar-technika
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány-jelzés
• S formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint
• Átfolyós vízmelegítő
• Állítható felsőkosár
• Zajszint: 54 dB (re 1 pW)

Ár:  99.990,- Ft*

SGV 53E03EU 

• 12 teríték mosogatására
• Fogyasztási értékek: eco 50°C-os mosogatásnál  

   15 liter/1,05 kWh
• 5 program: intenzív 70°C, normál 65°C, eco 50°C,  

gyors 35°C, előmosogatás
• AquaStop, elektronikus vízvédelmi rendszer
• Váltókar-technika
• Elektronikus só- és öblítőszerhiány-jelzés
• S formájú spriccelőkarok, 5 spriccelési szint
• Átfolyós vízmelegítő
• Állítható felsőkosár
• Zajszint: 52 dB (re 1 pW)

Ár:  134.990,- Ft*

*  A magasság az állítható lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm 
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

Teljesen
integrálható
(45 cm)

SRV 53M03EU    méretek mm-benSGV 53E03EU    méretek mm-ben

*  A magasság az állítható lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm 
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

Teljesen
integrálható
(60 cm)

SGV 43E93EU     méretek mm-ben

*  A magasság az állítható lábakkal szabályozható: 
Lábazat 810 mm-es készülékmagasságnál: 90-160 mm 
Lábazat 870 mm-es készülékmagasságnál: 150-220 mm

Teljesen
integrálható
(60 cm)

* Az árak tájékoztató jellegűek, a hulladékkezelési díjat tartalmazzák. A mindenkori változtatás jogát fenntartjuk!



Beépíthető hűtők

KIS 34A50

• Nettó hűtőtér: 205 liter
• Fagyasztótér:   72 liter
• Energiafogyasztás: 295 kWh/év
• Antibakteriális bevonat a hűtőtérben
• Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
• Automatikus leolvasztás
• 5 db biztonsági üvegpolc, 4 állítható
• Zöldségtároló hullámos aljzattal, 

páratartalom szabályozással 
• Belső világítás 

 -18C°-os vagy ennél hidegebb
• Szintenkénti fagyasztás
• 3 db átlátszó fagyasztófiók
• Szuperfagyasztás
• Zajszint: 41 dB (re 1 pW)

Ár: 179.990,- Ft*

KIV 34V00

• Nettó hűtőtér: 203 liter
• Fagyasztótér:   72 liter
• Energiafogyasztás: 319 kWh/év
• Antibakteriális bevonat a hűtőtérben
• Automatikus leolvasztás
• 5 db biztonsági üvegpolc, 4 állítható
• Zöldségtároló hullámos aljzattal
• Belső világítás 

 -18C°-os vagy ennél hidegebb
• Szintenkénti fagyasztás
• 3 db átlátszó fagyasztófiók
• Zajszint: 41 dB (re 1 pW)

Ár: 129.990,- Ft*

* Az árak tájékoztató jellegűek, a hulladékkezelési díjat tartalmazzák. A mindenkori változtatás jogát fenntartjuk!

Egyszerűbb, gyorsabb, pontosabb  
szerelés: a lapos ajtópánt technika
A lapos ajtópánt technika alkalma-
zásával a hűtők beépítésekor nem kell 
más, csak egy csavarhúzó, s az ajtólap 
gyorsan, és minden irányba könnyen 
beállíthatóan felszerelhető. Az akár 
115°-ra kinyitható ajtó a kényelmet,  
a 20° alatti szögnél fellépő önzáródás 
pedig a biztonságot szolgálja.

Szuperfagyasztás-kapcsoló
Egyes típusoknál a szuperfagyasztó  
technika segítségével a fagyasztótér  
előkészíthető a nagyobb mennyiségű  
élelmiszer fagyasztóba helyezésére 
úgy, hogy a belső hőmérséklet  
nagymértékben ne növekedjen. 

Szintenkénti fagyasztás
Minden fagyasztórekesz saját fagyasz-
tófelülettel rendelkezik, ezáltal az átra-
kodás szükségtelenné válik.

Antibakteriális bevonat
Egy jó hűtőszekrény legfontosabb feladata  
az élelmiszerek tökéletes frissességének  

megőrzése. A Bosch antibakteriális rendszere még  
higiénikusabbá teszi hűtőszekrényünk ajtaját és belső 
terét. Az „AntiBacteria” egy szervetlen ezüstbevonat  
a hűtő falán, amely a készülék teljes élettartama alatt 
hatásosan gátolja a vele érintkező baktériumok, mikro-
bák és penészgombák szaporodását és fejlődését.

Euro-címke és az energiaosztályok
Az Euro-címke segítségével osztályozzuk a készülékeket energia-
felhasználásuk szerint A-tól G-ig. A Bosch hűtők jelentős része  

az A kategóriába tartozik, sőt egyes Bosch készülékek energiafogyasztása már  
megfelel a jövőbeni EU-előírások szerinti A+ kategóriának.

KIS 34SA50         méretek mm-ben

702

718 Lábazati szellőzőnyílás  
min. 200 cm2

Szellőzőnyílás  
min. 200 cm2

KIV 34V00            méretek mm-ben

Szellőzőnyílás  
min. 200 cm2

Lábazati szellőzőnyílás  
min. 200 cm2



A Bosch háztartási készülékei a magas minőség  
és megbízható technika iránti elkötelezettség  
jegyében készülnek. Ennek bizonyítékául  
háztartási készülékeink kifogástalan működésére 
2 év gyártói garanciát vállalunk.

Információ:
BSH Kft.
1126 Budapest, Királyhágó tér 8–9.
Tel.: 489-5400,  498-5444
Fax: 201-2890

Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8–9.

Hibabejelentés
Tel.: 489-5461, 489-5462
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel.: 489-5463, 489-5464
Fax: 201-8786
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

www.bosch-haztartasi-gepek.hu
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