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Eén ding is niet veranderd met de tijd:
onze ambitie om steeds beter te worden.

Made in Germany.
Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in 
Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, 
betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid 
tegenover de planeet en onze werknemers.

German engineering.
Dit toestel werd ontwikkeld en ontworpen in Duitsland 
en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid 
en verantwoordelijkheid tegenover de planeet en onze 
medewerkers wereldwijd.

Al generaties lang maken de huishoudtoestellen van Bosch het dagelijks 
leven makkelijker. Ze nemen hopen werk uit handen en vragen zelf 
weinig werk. Al bijna anderhalve eeuw nemen ze talloze huiselijke taken 
op zich in talloze huishoudens - gewoon om mensen tijd te geven voor 
meer kwaliteit in hun leven.
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Tips voor een nieuwe keuken
De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek waar je na een lange dag met het hele 

gezin samenkomt? Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te bereiden voor vrienden 

die op bezoek komen? Wij geven je graag tips en inspiratie bij het oriënteren op jouw droomkeuken.  

Meer info op: www.bosch-home.be/nl/keukenplanning

Bosch in elk detail.

Hoe uw toestel kiezen?
Serie
Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we 
onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: 
Serie 8, 6, 4 en 2. Elke serie heeft typische prestatiekenmerken 
afgestemd op andere specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke 
huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

We willen dat u zich thuis helemaal goed voelt. En liefst zo lang mogelijk. Dat is 
het uitgangspunt waarmee Bosch huishoudtoestellen ontwikkelt – toestellen 
die steeds nieuwe normen stellen en uw leven duurzaam beter en makkelijker 
maken. Dankzij een buitengewoon en tijdloos design, technische topkwaliteit 
en maximale efficiëntie, duurzaamheid en hoog comfort. Hierbij laten we niets 
aan het toeval over. In elk detail – van het kleinste schroefje tot het gebruiksklare 
toestel – steekt jarenlang onderzoek en duizenden controles en belastingtests. 
Zo ontstaat de typische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer 
kan vertrouwen. En altijd voor 100%.



|6

Home Connect 
Smart today. Smart tomorrow.

Vanaf nu biedt uw woning u geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij de  

Home Connect-functie. Bedien uw huishoudtoestellen moeiteloos op afstand,  

en houd te allen tijde een oogje in het zeil. U krijgt ook continu toegang tot alle  

digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse leven  

een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

Slimme bewaartips, een receptengids en  
uw boodschappen in een oogopslag.
Advies over hoe je je voedingswaren  het best bewaart, 
een receptengids op basis van de etenswaren in je koel-
kast en een voorraadlijst van alle opgeslagen voedings-
middelen op jouw smartphone. Je voeding bewaren was 
nog nooit zo eenvoudig.

Uw wasmachine heeft alle  
antwoorden.
Bedien uw wasmachine en  
droogautomaat vanop afstand. 
Easy Start raadt u altijd het juiste  
programma aan. Zo wordt het  
leven meteen een héél stuk  
eenvoudiger.

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.
Dankzij Home Connect werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte harmo-
nie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de instellingen 
van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect app. 
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Elk gerecht wordt een meesterwerk. En uw keuken... die is nu overal.
Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even de stad in 
gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home Connect-functie, via 
uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige informatie over het bakpro-
ces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven 
uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo toch een beetje thuis.

De beste afwastips? Vraag ze nu gewoon  
aan uw app.
Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu weet 
uw mobiele toestel er alles over. Doe beroep op 
Easy Start: dat raadt u moeiteloos het meest 
geschikte programma aan voor uw vaat. Zo kunt u 
in huis steeds rekenen op de beste afwasexpert. 
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Het nieuwe energielabel: 
geldig sinds 1 maart 2021.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd in een 

hogere concentratie van toestellen die beschikken over labels met een waarde van A+ 

of hoger. Daarom vervulde het label niet meer zo goed als voorheen de oorspronkelijke 

functie als hulpmiddel voor aankoopbeslissingen. Andere basisomstandigheden, zoals het 

gebruikersgedrag, zijn ook veranderd. Daarom was het tijd om het bestaande energielabel 

aan te passen. De eerste huishoudtoestellen die worden voorzien van het nieuwe label 

zijn wasmachines, was-droogcombinaties, vaatwassers, koelkasten en diepvriezers en 

wijnklimaatkasten. Sinds 1 maart 2021 moeten deze toestellen voorzien zijn van het 

nieuwe label als ze worden verkocht in winkels, online enz.

De belangrijkste verandering bij de nieuwe energielabels is 

de afschaffing van de plusklassen voor energie-efficiëntie, bij-

voorbeeld A+++. De nieuwe classificatie loopt van A tot G. Ook 

worden er nieuwe methoden toegepast voor het meten van het 

energieverbruik en het bepalen van de labelklasse. Volgens EU-

specificaties moeten zij, voor zover mogelijk, rekening houden 

met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde 

gebruiksgedrag weerspiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

het energieverbruik voor wasmachines, was-droogcombinaties 

en vaatwassers niet meer per jaar wordt gespecificeerd, maar 

per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel. De duur van 

het te testen labelprogramma wordt voor deze producten ook 

gespecificeerd. Voor wasmachines en was-droogcombinaties 

geldt zelfs een maximale programmaduur die niet mag worden 

overschreden.

Ook het testprogramma voor het labelen van wasmachines en 

was-droogcombinaties verandert. Het nieuwe «Eco 40-60» pro-

gramma zal op de display van het toestel worden weergegeven. 

Voor vaatwassers wijzigt ook de samenstelling van het aantal 

standaardcouverts. Om deze en andere redenen is het niet mo-

gelijk om de huidige efficiëntieklassen direct om te zetten naar 

de nieuwe klassen. Daarnaast kunt u ook direct meer product-

informatie opvragen via een QR-code die op het energielabel 

wordt weergegeven. De QR-code stuurt u door naar een data-

base die sinds 1.3.2021 door de EU wordt beheerd. Hier kunt u 

infofiches van alle toestellen die het nieuwe energielabel nodig 

hebben, bekijken en downloaden. Toegang tot de database is 

ook mogelijk via het internet. Meer informatie over het nieuwe 

energielabel vindt u op de website: www.bosch-home.be/nl
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*  Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastempera-
tuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden  veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat 
aangegeven in de gebruikers handleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de  geselecteerde 
temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

*  De waarden hebben bij wassen betrekking op een voor een kwart, voor de helft en vol 
 geladen machine, en bij wassen en drogen op een voor de helft en vol geladen machine. 
**  Wassen en drogen

Nieuw energielabel wasmachines
Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor 
wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle 
labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energiever-
bruik, dat vanaf nu op 100 wascycli gebaseerd is. Het nieuwe 
‘Eco 40-60’-programma is geschikt voor het wassen van 
normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of 
gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het 
label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden. De genoemde 
weefsels kunnen in deze was cyclus samen gewassen worden. 
Het ‘Eco 40-60’-programma is het meest efficiënte programma 
in de combinatie ‘energie- en waterverbruik’.

Nieuw energielabel was- en droogcombinaties
Het huidige energielabel voor wasdroogcombinaties is niet 
meer herzien sinds de invoering in 1996. Daarom heeft het 
nog steeds de oorspronkelijke schaal van A tot G. Aangezien 
wasdroogcombinaties vaak alleen voor wassen worden 
gebruikt, bestaat het label uit twee delen. Aan de linkerkant 
staan de waarden voor de volledige bedrijfscyclus ‘wassen en 
drogen’. Aan de rechterkant staan de waarden voor alleen de 
wascyclus. De op dit etiket te vermelden waarden voor alleen 
de wascyclus komen overeen met de wijzigingen in de ver-
plichte informatie voor het nieuwe label voor wasmachines.

1  QR-code

2  Energie-efficiëntieklasse**

 3   Gewogen energieverbruik** in kWh/100  
bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)

4  Maximale beladingscapaciteit

5  Duur van het ‘Eco 40-60’ programma*

6   Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli  
(met Eco 40-60 programma)

7   Droogefficiëntieklasse**

8   Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in  
dB(A) re 1 PW en geluidsniveauklasse.

1   QR-code

2   Energie-efficiëntieklasse* (volledige bedrijfscyclus)

3   Energie-efficiëntieklasse* (wascyclus)

4   Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (volledige bedrijfscyclus**)

5   Gewogen energieverbruik* in kWh/100 cycli (wascyclus) 

6   Maximale beladingscapaciteit (volledige bedrijfscyclus**)

7   Maximale beladingscapaciteit (wascyclus) 

8   Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (volledige bedrijfscyclus**)

9   Gewogen waterverbruik* in liter/bedrijfscycli (wascyclus)

10   Programmaduur (volledige bedrijfscyclus)

11   Duur van het ‘Eco 40-60’-programma

12   Centrifuge-efficiëntieklasse*

13   Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 PW  
en geluidsniveauklasse.
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Nieuw energielabel koelkasten en diepvriezers:
De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu uit-
gebreider. Er wordt rekening gehouden met het toesteltype, 
het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en 
de grootte van de compartimenten. De overige elementen op 
het nieuwe energielabel blijven min of meer gelijk. Het ener-
gieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh op jaarbasis 
(«annum»). Het label biedt ook informatie over het totale 
volume van alle koelcompartimenten en alle diepvriescom-
partimenten, voor zover aanwezig, en over geluidsemissies en 
de geluidsniveauklasse.

Nieuw energielabel vaatwassers
De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers blijft gebaseerd 
op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard 
aangepast. De test zal bijvoorbeeld gebruik maken van bekers, 
potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties 
te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de werke-
lijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de specificatie van 
de tijdsduur van het Eco-programma. Dit programma is met 
name milieuvriendelijk, is ideaal voor normaal bevuilde borden 
en het meest efficiënte programma wat betreft energie- en 
waterverbruik. Zoals bij wasmachines en was-droogcombina-
ties is het energieverbruik gebaseerd op 100 cycli.

1  QR-code

2  Energie-efficiëntieklasse

3   Energieverbruik in kWh/jaar (gemeten onder nieuwe  
standaardomstandigheden)

4   Totale volume van alle vrieslades

5  Totale volume van alle koelcompartimenten

6   Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW  
en geluidsniveauklasse

1  QR-code

2  Energie-efficiëntieklasse

3   Energieverbruik in kWh/100 cycli  
(bij Eco-programma)

4   Capaciteit in standaard couverts  
(bij Eco-programma)

5   Waterverbruik in liters/cyclus 
(bij Eco-programma) 

6   Tijdsduur van het Eco-programma

7   Geluidsniveau uitgedrukt in dB(A) re 1 PW  
en geluidsniveauklasse

3

5

6

4

1

2
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Wasmachines en
droogautomaten
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ActiveWater Plus
Het milieu vrijwaren en geld sparen 

dankzij efficiënt watermanagement. 

Twee sensoren zorgen er samen voor dat al-

leen de effectief benodigde hoeveelheid water 

gebruikt wordt – afhankelijk van het type tex-

tiel en de hoeveelheid wasgoed. Tegelijkertijd 

wordt door de constante verdeling van water 

en wasmiddel in de SoftTrommel elke druppel 

efficiënt gebruikt. 

EcoPrognose: water- en elektriciteits- 
verbruik in een oogopslag.
Zelfs voordat u het programma start, zal het 

display het water- en elektriciteitsverbruik 

aangeven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt 

het verbruik – van economisch tot normaal 

– aangegeven. Zo kan u steeds het optimale 

programma kiezen.

EcoSilence Drive™
De door Bosch ontwikkelde EcoSi-

lence Drive-motor is buitengewoon 

krachtig en duurzaam. Hij onderscheidt zich 

door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en 

zeer lage stroomverbruik.

Schuimherkenning
Steeds perfect gespoeld wasgoed: bij wasma-

chines met schuimherkenning detecteren sen-

soren overdosering van wasmiddel en wordt 

dit door gereduceerde trommelbewegingen 

en een extra spoelbeurt gecompenseerd.

10 jaar garantie
De compacte motor staat voor 

geringe slijtage en dus een langere 

levensduur. Daarom biedt Bosch u een garan-

tie van 10 jaar op zijn EcoSilence Drive motor.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

ActiveWater
Plus

ActiveWater
Plus

EcoSilence
Drive

i-DOS: automatisch perfect doseren.

De dagen van het manueel doseren zijn geteld. Vul gewoon de compartimenten voor wasmiddel en 
wasverzachter, en het i-DOS automatisch doseerysteem meet de precieze hoeveelheid water en 
wasmiddel die nodig is voor elke wasbeurt, zonder elke keer te moeten bijvullen. Op die manier wordt 
er geen druppel wasmiddel verspild en worden onnodige spoelcycli vermeden, zodat u tot 38%* 
wasmiddel en tot 10 liter water** per cyclus kunt besparen.

U kunt over- of onderdoseren. Of u kunt kiezen voor de juiste dosis.

Overdosering
Te veel wasmiddel is niet alleen schadelijk voor 
uw wasgoed en uw huid, het leidt ook tot een 
verhoogd water- en energieverbruik. 

Onderdosering
Te weinig wasmiddel betekent een verkeerde 
besparing omdat uw kleren dan meermaals 
gewassen moeten worden om echt schoon te 
zijn. 

Juiste dosering
i-DOS, het geïntegreerde automatische 
doseersysteem verzekert steeds de correcte 
hoeveelheid wasmiddel - tot op de milliliter 
nauwkeurig. Hierdoor kunt u jaarlijks tot 30 % 
wasmiddel en tot 7.062* liter water besparen.

*  Vergeleken met handmatige dosering van wasmiddel gebaseerd op een gemiddelde handmatige overdosering tot 38% volgens het International Journal of Consumer Studies 38 (2014),  
265 vv.

**  Berekening gebaseerd op een lading gewassen op 40°C met het Mix programma met 38% handmatige overdosering van vloeibaar wasmiddel vs. een i-DOS wasmachine met een capaciteit 
van 10kg en 4D Wassysteem - onderzoek WL 1547/19 uitgevoerd door WFK Institute for Applied Research, 08/2019 in opdracht van BSH Hausgeräte GmbH”

i-DOS

intelligent  
doseersysteem
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Eigenschappen afhankelijk van het model.

Programma’s 

4D-Wassysteem 
Een extra circulatiepomp en dispenser, die 

het water en het wasmiddel centraal in de 

trommel met verhoogd toerental injecteren, 

zorgen voor een actieve wasverzorging. In 

de gevormde “wastunnels” worden water en 

wasmiddel gelijkmatig over het wasgoed ver-

spreid. Zo wordt de reinigingskracht van het 

wasmiddel optimaal benut en wordt de was 

nog properder in een kortere tijd.

Extra snel 15 min.
Wassen in recordtijd. Dankzij Extra snel 15 

min. is het mogelijk 2 kg licht bevuild textiel te 

wassen in een recordtijd van 15 minuten – en 

dat met inbegrip van hoofdwas, spoelen en 

centrifugeren. 

HygienePlus
Bijzonder goed gespoeld wasgoed. Bijzonder 

geschikt voor mensen met een delicate,  

prikkelbare huid. 

Intensief Plus 
Dankzij de speciale reinigende 

trommelbeweging en de 

meenemers wordt de wasintensiteit duidelijk 

verhoogd en de wascyclus met maximaal 30 

min verlengd. 

Trommelreiniging met automatische  
herinnering
Trommelreiniging is een speciaal programma 

voor het reinigen en verzorgen van de trom-

mel.

Snel/Mix-programma
Licht bevuild wasgoed snel wassen.

Ideaal wanneer tot 3,5 kg licht bevuild was-

goed of nieuwe kledingstukken met verschil-

lende textieltypes samen gewassen wordt.

Waterbeveiligingssysteem

AquaStop
De dubbelwandige AquaStop®-slang schermt 

de toevoerslang in geval van een lek af en sluit 

ook de watertoevoer af.

Comfort

Antivlekkenautomaat
De vlekkenautomaat verwijdert 

gericht de meest voorkomende 

vlekken (4 of 16) , gaande van bloed, olie, rode 

wijn tot gras. De wasmachine past tempera-

tuur, trommelrotatie en inweektijd volledig 

automatisch aan de specifieke vlek aan, voor 

het geselecteerde wasprogramma start. 

Reload 
U bent een kledingstuk vergeten dat toch nog 

in de trommel moet? Met de Reload-functie 

kan u het programma pauzeren en de deur 

alsnog openen.

Geluidsniveau

AntiVibration Design
Het speciale AntiVibration Design 

van de zijwanden zorgt ervoor dat 

uw wasmachine uiterst stil is. Het vermijdt 

trillingen en vergroot de stabiliteit.

Trommelverlichting met LED 
De trommelverlichting gaat automatisch aan 

na het inschakelen van het toestel, na het ope-

nen en sluiten van de deur en na het starten 

van het programma. De verlichting schakelt 

zich automatisch uit.

VarioDrum: Voor zacht  
of intensief wassen
Het innoverende ontwerp van de 

trommel maakt dat het water steeds gelijkma-

tig doorheen de waslading wordt verdeeld. De 

golfstructuur binnenin de trommel in com-

binatie met de asymmetrische meenemers 

behandelt uw wasgoed extra zacht of extra 

energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te 

lossen.

Displays 

MultiTouch LED-display.
Intuïtieve bediening via een touchscreen. 

Verschillende akoestische signalen en LEDs 

zorgen voor efficiënte en nauwkeurige  

informatie.

TouchControl-toetsen
Eenvoudige bediening en makkelijke reini-

ging. Eén lichte aanraking volstaat om op de 

TouchControl-bediening met sensortoetsen 

de gewenste optionele functie te selecteren. 

Intensiv Plus

4D-Wassysteem Antivlekken VarioDrum

Eenvoudig perfect wassen.
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Wasmachines - 7 - 8 kg

Wasmachines - 9 kg

Referentie WAN28062FG  CD WAN282A1FG CD WAU28S41FG  CD
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 6
RRP* (€) 649,99 € 719,99 € 809,99 €
Inhoud 7 kg 8 kg  8 kg
tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min
Energielabel** D C C
i-DOS - -
4D Wash - - -
Display LED Fixe temperatuur LED LED
ActiveWaterPlus
EcoPrognose (energie en water) -/ - -/ - / -
AquaStop/AquaSecure/mult. besch. -/-/ -/-/ -/ /-
Reload / Drum light /- /- /-
Antivlekken - - -
Home Connect - - -
Wave Drum -

Referentie WAU28T40FG  CD WGG244M4FG  CD WAX32M40FG  CD WAV28M04FG  CD
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 8 Serie 8
RRP* (€) 779,99 € 899,99 € 989,99 € 1039,99 €
Inhoud 9 kg 9 kg 9 kg 9 kg
tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min 1600 tr/min 1400 tr/min
Energielabel** C A C A
i-DOS - - - -
4D Wash - -
Display LED LED (high) LED LED
ActiveWaterPlus
EcoPrognose (energie en water) / - - / /
AquaStop/AquaSecure/mult. besch. -/-/ -/ /- /-/- /-/-
Reload / Drum light /- /- / /
Antivlekken -  (4) (4)  (4)
Home Connect - - - -
Wave Drum

Referentie WAV28GH0FG CD WAV28EHPFG CD
Serie HomeProfessional HomeProfessional
RRP* (€) 1159,99 1259,99
Inhoud 9 kg  9 kg
tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min
Energielabel** A A
i-DOS -
4D Wash
Display TFT TFT
ActiveWaterPlus
EcoPrognose (energie en water) / /
AquaStop/AquaSecure/mult. besch. /-/- /-/-
Reload / Drum light / /
Antivlekken  (16)  (16)
Home Connect 
Wave Drum

A AG
A AG

NEW 

A AG
A AG
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Wasmachines - 10 kg

Referentie WGG256M4FG CD WAL28PH2FG CD WAX32M41FG  CD WAX32G42FG  CD
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 8 HomeProfessional
RRP* (€) 949,99 € 1029,99 € 1069,99 € 1159,99 €
Inhoud 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg
tr/min 1600 tr/min 1400 tr/min 1600 tr/min 1600 tr/min
Energielabel** B C B C
i-DOS - - -
4D Wash - -
Display LED (high) LED MultiTouch LED TFT
ActiveWaterPlus
EcoPrognose (energie en water) - / / /
AquaStop/AquaSecure/mult. besch. -/ /- /-/- -/ /- /-/-
Reload / Drum light / / / /
Antivlekken  (4) -  (4)  (16)
Home Connect - - -
Wave Drum

Referentie WAX32K41FG  CD WAXH2E41FG CD
Serie Serie 8 HomeProfessional
RRP* (€) 1169,99 € 1309,99 €
Inhoud 10 kg 10 kg
tr/min 1600 tr/min 1600 tr/min
Energielabel** B C
i-DOS
4D Wash
Display LED TFT
ActiveWaterPlus
EcoPrognose (energie en water) / /
AquaStop/AquaSecure/mult. besch. -/ /- /-/-
Reload / Drum light / /
Antivlekken -  (16)
Home Connect -
Wave Drum

NEW 
15/12/2021

NEW 
01/11/2021

NEW 
vanaf 01/11/2021
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1)  Gebaseerd op 160 cycli/jaar met een standaard katoenprogramma overeenkomstig de EU regulation 392/2012. Cijfers kunnen variëren afhankelijk van het gebruiksgedrag.1) Gebaseerd op 160 cycli/jaar met een standaard katoenprogramma overeenkomstig de EU regulation 392/2012. Cijfers kunnen variëren afhankelijk van h

EasyClean

In de meeste droogautomaten moeten 
twee soorten filters gereinigd worden.
 Een deurfilter die na elke droogcyclus moet 

worden gereinigd. Het probleem is dat veel 

mensen dit nogal onregelmatig doen. Slechts 

de helft van alle consumenten reinigt de deur-

filter na elke cyclus. Dit heeft een negatieve 

invloed op het droogresultaat en de efficiëntie 

omdat het energieverbruik hoger komt te lig-

gen indien de filters niet na elke droogbeurt of 

regelmatig worden gereinigd.

 De condensor, die zich onderaan van het 

toestel bevindt, moet ook van pluizen worden 

ontdaan. Hoe vaak u dat moet doen, hangt af 

van de fabrikant en het model. Met een Bosch 

EasyClean model hoeft u de condensor 

slechts na 20 droogcycli1) of na 60 drooguren 

schoon te maken.

SelfCleaning  

Automatische reiniging van de  
condensor.  
Met deze technologie worden pluizen moei-

teloos verwijderd en je droogautomaat op 

topniveau gehouden, cyclus na cyclus. Het 

belangrijkste verschil met de EasyClean filter 

is dat er geen condensor is en dat je deze dus 

nooit meer hoeft te reinigen. Zoals de naam 

SelfCleaning Condenser al doet vermoeden, 

zorgt de droogautomaat zelf voor de reiniging 

van de condensor. Hierdoor worden optimale 

droogprestaties en een zuinige werking gega-

randeerd, terwijl jij meer tijd hebt voor andere 

dingen in het leven.

Het enige wat je nog moet doen, is de twee 

deurfilters reinigen na elke droogbeurt. 

AutoClean

Automatische pluisverwijderings- 
technologie.
Bosch presenteert de meest comfortabele 

warmtepompdroger ooit: onze AutoClean 

droogautomaat is de eerste droogautomaat 

zonder deurfilter en met een condensor die 

zichzelf reinigt, zodat u zich geen zorgen 

hoeft te maken over het verwijderen van 

pluizen na elke droogbeurt. De innovatieve 

pluisverwijderingstechnologie voert pluizen 

automatisch af naar een collector onderaan 

het toestel die u pas na 201) cycli hoeft te 

reinigen.

Het resultaat: efficiënte topprestaties zonder 

dat pluizen na elke droogcyclus moeten wor-

den verwijderd. Klassieke droogautomaten 

met deurfilters daarentegen moeten ongeveer 

160 keer1) per jaar worden gereinigd. Dankzij 

AutoClean bespaart u dus veel tijd en moeite.

De verschillende warmtepompdrogers.

Warmtepompdrogers verbruiken na verloop van tijd meer energie indien je de filters niet regelmatig 

schoonmaakt. Daarnaast zijn propere filters ook van cruciaal belang voor het droogresultaat. Bosch biedt 

drie verschillende warmtepompdrogers met elk hun eigen systeem om pluizen te verwijderen.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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SensitiveDrying 
System

Energie-efficiëntie

A+++
Droogautomaten uit energie-

efficiëntieklasse A+++ verbruiken 

tot 25% minder energie dan toestellen uit 

klasse A++.

A++
Droogautomaten uit energie- 

efficiëntieklasse A++ verbruiken tot 

50% minder energie dan toestellen uit klasse A. 

Droogtechnologieën 

Conventionele condenstechnologie
Onze condensatie-droogautomaten zijn niet 

alleen zuinig in het gebruik, ze zijn ook een-

voudig te installeren. Een condensatie-droog-

automaat van Bosch heeft alleen een stopcon-

tact nodig. En géén slang om de vochtige lucht 

naar buiten af te voeren. Een condensbak 

vangt het vocht uit uw wasgoed op.

Warmtepomptechnologie
Lager energieverbruik bij het drogen.  

Deze technologie van Bosch werkt in  

tegenstelling tot de luchtcondensatiedroog-

automaten zonder conventionele verwarming. 

Met behulp van de warmtepomp wordt de 

lucht economisch verwarmd en wordt de 

aanwezige warmte verder benut. 

Antivibration design
Het speciale AntiVibration Design 

van de zijwanden zorgt ervoor dat 

uw droogautomaat uiterst stil is. Het vermijdt 

trillingen en vergroot de stabiliteit.

AutoDry
Droogautomaten met AutoDry 

drogen dankzij innoverende elek-

tronica tot acht kilogram wasgoed bijzonder 

behoedzaam en exact naar wens. Ongeacht 

of u nu voor strijkdroog, kastdroog of extra 

droog kiest. Sensoren meten permanent het 

temperatuurverschil en de restvochtigheid en 

beschermen zo het wasgoed tegen te hoge 

temperaturen en te hard drogen. 

NEW - Bedlinnen-programma
Voorkom dat beddengoed in de war raakt in 

uw droogautomaat.

De Bosch droogautomaten met Bedlinnnen-

programma houden de lakens in beide 

richtingen in beweging om te voorkomen dat 

ze in elkaar verstrikt raken, dankzij de grote 

trommel met omkeerbaar trommelsysteem.

Zo kan al uw groot en klein wasgoed samen 

worden gedroogd en krijgt u perfecte 

droogresultaten. 

EcoSilence Drive -motor
De door Bosch ontwikkelde Eco- Silence 

Drive-motor is buitengewoon krachtig, stil en 

duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn 

hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer laag 

stroomverbruik.

 Iron Assist 
Iron Assist is speciaal ontwikkeld 

om u het strijkwerk uit handen te 

nemen. Licht of zwaar verkreukeld wasgoed 

wordt droog in de trommel gedaan, zachtjes 

verwarmd en vervolgens met nevel besproeid. 

De resulterende waterdamp haalt kreuken 

effectief uit uw kleding. Afhankelijk van de 

belading en het droogprogramma wordt de 

hoeveelheid stoom aangepast, om zo een 

optimale zorg te garanderen.  

SensitiveDrying system
Behoedzame werking en 

gebruikscomfort door een perfect 

samenspel van de innovatieve grote SoftDry-

trommel met een vormgeving die uw linnen 

ontziet, gewelfde Soft-meenemers, een 

temperatuuroptimale luchtstroom en de 

gladde binnenkant van de deur.

Smart Dry 
Dankzij intelligente sensortechnologie en 

besturingstechniek zijn wasmachine en 

droogautomaat perfect met elkaar verbonden. 

De wasmachine stuurt de instellingen van de 

laatste cyclus (programma, belading en rest-

vocht) naar de droogautomaat. De droogau-

tomaat selecteert dan automatisch de juiste 

drooginstellingen. Deze optie is beschikbaar 

voor Home Connect droogautomaten in com-

binatie met alle Home Connect wasmachines 

van Bosch. 

Waterafvoerslang
Aansluitset voor afvoer van het condenswater.

AntiVibration
Design

Perfect delicaat drogen.

Smart Dry Iron AssistVarioDrum

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Droogautomaten
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Referentie WTN8327CFG CD WTH83V40FG  CD WTR85T40FG  CD WTM852K1FG CD
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 6 Serie 4

Type Condensatie Warmtepomp Warmtepomp Warmtepomp

RRP* (€) 539,99 € 769,99 € 849,99 € 889,99 €

Energielabel** B A++ A++ A++

Inhoud 7 kg 7 kg 8 kg 8 kg

Cleaning-systeem - EasyClean EasyClean SelfCleaning

Display LED LED LED LED

Auto Dry

Waterafvoerslang - -

BLDC motor - - - -

IronAssist - - - -

Trommel / Verlichting (LED) galvanisé/- inox/- inox/ inox/-

Home Connect - - - -

intelligentDry - - -

Reload

Referentie WQG233D4FG  CD WTU8740FG  CD WTX88M40FG  CD WTX8HE40FG CD
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 8 HomeProfessional

Type Warmtepomp Warmtepomp Warmtepomp Warmtepomp

RRP* (€) 909,99 € 949,99 € 1139,99 1359,99

Energielabel** A+++ A++ A+++ A+++

Inhoud 8 kg 9 kg 9 kg  9 kg

Cleaning-systeem EasyClean SelfCleaning AutoClean AutoClean

Display LED display (high) LED MultiTouch LED display TFT-display

Auto Dry

Waterafvoerslang

BLDC motor/
Bedlinnenprogramma

/ -/- /- /-

IronAssist - - -

Trommel / Verlichting (LED) inox/ inox/ inox/ inox/

Home Connect - - -

intelligentDry - - -

Reload

NEW 
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Was- en droogcombinaties

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW inbegrepen.

Toebehoren wassen en drogen

eShop

  Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

               Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

Referenties RRP* Beschrijving

WTZPW20 167,99 Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)

WMZPW20W 167,99 Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)

WMZ2381 41,99 AquaStop verlenging (2 m)

WMZ20600 41,99 Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed

WTZ1110 13,99 Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten (uitgez. warmtepomp) (2 m)

WTZ11400 94,99 Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)

WTZ27400 94,99 Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..

WTZ20410 20,99 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WTU../WTX..)

WTZ27410 20,99 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU../WTX..
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Referentie WNA13400EU  NAT WNA14400EU NAT WDU8H541EU NAT
Serie Serie 4 Serie 6 Serie 6

Type Wash & Dry Wash & Dry Wash & Dry

RRP* (€) 1029,99 € 1129,99 € 1349,99

Energielabel** E/C E/C E/C

Inhoud (wassen/drogen) 8kg/5kg 9kg/6kg 10kg/6kg

tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min 1400 tr/min

Auto Dry

Display LED (large) LED (large) LED MultiTouch

ActiveWaterPlus
AquaStop/AquaSecure/mult. besch. /-/- /-/- /-/-
Reload / Drum light /- /- /

Home Connect - -

NEW 
in Core Range
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Vaatwassers

*  Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers 
wereldwijd. Bron: Euromonitor, Afzet, 2020
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De nieuwe generatie PerfectDry vaatwassers:  
nog betere resultaten en minder energieverbruik.

ExtraClean Zone PerfectDry Extra droog

Droogtechnologieën

PerfectDry met Zeolith®
Het geheim van de PerfectDry vaatwassers 

schuilt in het natuurlijke mineraal Zeolith®, 

dat de vochtigheid uit de lucht verwijdert en 

nadien in warmte omzet. Die warme, krach-

tige 3D-luchtstroom wordt gelijkmatig 

verdeeld om de vaat zachtjes te drogen. Zo is 

nu ook plastic niet enkel proper maar ook 

volledig droog.

EfficientDry
EfficientDry staat voor een geoptimaliseerd 

droogproces en meer comfort:

-  De automatische opening van de deur kan 

voor quasi elk programma worden ingesteld 

of optioneel geactiveerd worden op het 

bedieningspaneel.

-   Via de Home Connect app kan de deur ook 

op afstand worden geopend zodra het 

programma klaar is.

-  Tijdens het droogproces wordt de tempera-

tuur aanzienlijk verlaagd. Zo wordt de vaat 

behoedzaam gedroogd en kunt u die na het 

programma afgekoeld uitladen.

-  Bij langdurige afwezigheid voorkomt een 

geopende deur dat restvocht geurtjes 

begint te verspreiden. De vaat kan boven-

dien ook volledig afkoelen.

Extra droog
Voor extra grondige droogresultaten acti-

veert u de functie “Extra droog”. Met een 

druk op de knop wordt de temperatuur in de 

afwascyclus verhoogd en de droogfase 

verlengd. Hierdoor wordt een beter droogre-

sultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic 

vaatwerk zichtbaar wordt.

AquaSensor
De AquaSensor regelt het waterverbruik op 

basis van het type en de vervuilingsgraad van 

het vaatwerk door het spoelwater te contro-

leren met lichtbundels. Op deze manier 

wordt, afhankelijk van de aanwezigheid van 

voedsel-, vet- of wasmiddelresten in het 

spoelwater, beslist of de spoelcyclus wordt 

beëindigd of voortgezet.

ExtraClean Zone
Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van 

uw vaat. Drie roterende sproeiers zorgen in 

de bovenste korf voor een intense reiniging 

van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de 

meest hardnekkige etensresten doeltreffend 

worden verwijderd. De verhoogde waterdruk 

kan met een simpele klik worden in- of 

uitgeschakeld.

Silence on Demand
Met de nieuwe Silence on Demand-functie 

kunt u via de Home Connect app het geluids-

niveau van de vaatwasser beduidend verla-

gen – ideaal om ongestoord een telefoontje 

te plegen of in volledige stilte te kunnen 

thuiswerken. De functie kan eenvoudig op uw 

smartphone worden geactiveerd, en beperkt 

het geluidsniveau in elk programma gedu-

rende 30 minuten tot een minimum. 

TFT-display - Serie 8
De TFT-display verstrekt handige tips en 

extra informatie over het optimale gebruik 

van uw vaatwasser. Bovendien wordt het 

einde van het betreffende programma in 

realtime aangeduid. Zo bent u zeker van 

schitterende resultaten – tot op de minuut 

precies.

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

   Start vanop afstand:  
U kunt de vaatwasser van op afstand starten en de status checken om het even waar 
en wanneer.

   De programma-opties kiezen was nooit zo gemakkelijk:  
De Home Connect-app beveelt u de beste programma’s voor uw vaat aan. 

   Laatste updates:  
Beeld u in: u bent onderweg, uw vaatwasser staat aan, en de vaatwas-tabletten zijn 
bijna op. De app brengt u onmiddellijk op de hoogte. U moest toch nog langs de 
supermarkt, dus brengt u meteen ook nieuwe vaatwastabletten mee.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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AquaStop: Bosch garantie in geval 

van waterschade - gedurende de 

volledige levensduur van het toestel. Gelieve 

de garantievoorwaarden te vinden op: 

https://www.bosch-home.be/nl/service/

garanties/voorwaarden-waarborg-bosch

Doseerassistent
De doseerassistent staat voor een optimaal 

reinigingsresultaat. Het gebruikte wasmiddel 

valt uit de wasmiddelkamer in een speciaal 

opvangbakje op de bovenste korf waar het 

volledig wordt opgelost.

EcoSilence Drive™ 
Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In te-

genstelling tot conventionele motoren werkt 

de EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. 

Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook 

uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs 
voor delicaat vaatwerk.
Vaatwassers met een warmtewisselaar 

behandelen delicaat glaswerk en porselein 

bijzonder behoedzaam en elimineren elk 

risico. Het water wordt in het spoelreservoir 

voorverwarmd om temperatuurschokken te 

vermijden. Selecteer het Glass 40° pro-

gramma om uw delicaat glas- en vaatwerk 

extra zorgzaam te behandelen.

10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip. 
Naast een energiezuinige technologie, is er nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De 

kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; hierbij worden materiaalspecifieke productie- 

en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 

jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden. Om deze garantie te activeren, moet u zich binnen de 8 weken na levering registreren op  

www.bosch-home.be/nl/extra

Programma’s

Favourite - Uw favoriete programma’s in 

één klik.

Combineer de meest gebruikte 

afwasprogramma’s en opties in één knop. 

Voor een snelle, gemakkelijke en individuele 

programmakeuze. Roep ze eenvoudig op met 

een druk op de knop of via de Home Connect-

app.

Kort 60°C. 

Voor een snellere cyclus en een perfect 

schone en droge vaat. In 89 minuten zal uw 

vaat afgewassen worden op 60°C en perfect 

gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. 

Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een 

volle lading.

Machine Care

Om de prestaties en de levensduur van uw 

vaatwasser te optimaliseren, dient u dit 

programma regelmatig te draaien in 

combinatie met een specifieke detergent. Zo 

worden vet- en kalkresten verwijderd en 

perfecte resultaten gegarandeerd.

Programma 1u. 

Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, 

zal uw vaat worden gewassen op 65°C en 

gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs 

met een volle lading.

Silence 50°C

Met dit programma bereikt u een 

geluidsniveau tot 2 decibel lager dan het Eco 

programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Snel 45 °C 

Licht bevuilde vaat wordt bij 45 °C in 29 

minuten optimaal afgewassen.

Functies

Halve belading

Ideale functie voor een afwascyclus 

met weinig vaat. Het vaatwerk kan 

zowel in de bovenste als in de onderste korf 

geplaatst worden. U bespaart energie, water 

en tijd.

HygiënePlus

Regelmatig spoelen bij een hogere 

gemiddelde temperatuur van 70 °C 

gedurende ongeveer 10 minuten verzekert dat 

bacteriën effectief geëlimineerd worden. 

HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst 

mogelijke hygiëne-eisen, bijv. voor 

huishoudens met kleine kinderen of personen 

die aan een allergie lijden.

Intensieve zone 

Extrakrachtige sproeidruk en ver-

hoogde reinigingstemperatuur in de 

volledige onderste korf. De waterdruk in de 

bovenkorf komt echter nog overeen met het 

geselecteerde programma. Sterk bevuilde 

potten en pannen in de onderste korf en 

delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd 

perfect schoon.

SpeedPerfect+

Met SpeedPerfect+ kunt u de afwasduur ook 

bij volle belading tot 66% verkorten. En dat 

met de optimale reiniging en droging die u 

gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt 

snel moet gaan, zoals op een verjaardags- 

feestje. De functie kan op elk moment worden 

ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op 

afstand via de Home Connect app.

Lost alle vuil op met een druk op de knop.
De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juist programma.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Nieuw ontworpen korven.

Meer plaats, meer flexibiliteit, meer stabiliteit. 

Easy Slide
Met het Easy Slide-uittreksysteem kunt u de bovenste korf veilig en comfortabel in- en uitschuiven. Van toepassing voor 
alle Max Flex Pro en Max Flex korven.

LowFriction wheels en RackStopper op onderste korf
Voor een nog eenvoudigere bediening heeft Bosch de onderste korf van zijn nieuwe vaatwassers uitgerust met de 
LowFriction Wheels, waardoor de korf zonder problemen kan worden verwijderd. Dankzij speciaal ontwikkelde 
korfwieltjes met een stopfunctie, RackStopper, is het veilig uitschuiven van de onderste korf gegarandeerd en behoort het 
te ver naar buiten trekken van de korf tot het verleden zelfs wanneer deze zwaar beladen is met borden en potten.
 

Rackmatic™
Dankzij het 3-voudige Rackmatic-systeem kan de hoogte van de bovenste korf eenvoudig worden aangepast, zelfs 

bij volledige belading. Dit betekent nog meer flexibiliteit en maximale individuele instelmogelijkheden, afhankelijk 

van de hoeveelheid ingeruimde vaat.

Vario-bestekkorf
De Vario-bestekkorf is flexibel in de onderkorf te plaatsen en biedt extra veel bergplaats voor uw bestek. Standaard bij de 
ActiveWater-modellen zonder Vario-besteklade.

*Afhankelijk van het model

Max Flex Pro  
Serie | 8

Max Flex  
Serie | 6 | 4

Flex 
Serie | 4

3e laadniveau*

Besteklade Besteklade Besteklade

Bovenkorf
ExtraClean Zone

Slipvrije beschermstrips voor  
drink- en wijnglazen

6 neerklapbare rekken

ExtraClean Zone
Slipvrije beschermstrips voor  

drink- en wijnglazen
2 neerklapbare rekken

Doseerassistent
2 neerklapbare rekken

Onderkorf

Hogere zijwanden
8 neerklapbare rekken

Steunbeugel voor glazen
Hogere zijwanden

6 neerklapbare rekken
Hogere zijwanden

2 neerklapbare rekken

ExtraCCCCCCCClean ZoneExtraClean Zone

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Vaatwassers - 60 cm

Referentie SGS2HTW73E  CD SGS4HTW47E  CD SGS4HVW31E  CD
Serie Serie 2 Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 539,99 € 619,99 € 649,99 €

Energielabel** E E E

Kleur Wit Wit Wit

Zeolith/EfficientDry -/- -/- -/-

Warmtewisselaar

Waterverbruik (l) 9,5 9,5 9,5

Geluidsniveau (dB) 46 44 46 

Lade/3e korf -/- -/- /-

Korfsysteem Vario VarioFlex VarioFlex

Extra Clean Zone - - -

Inhoud 12 12 13

RackMatic -

Kuip Polinox Polinox Polinox

Home Connect - - -

Referentie SMS4ECW14E  CD
Serie Serie 4

RRP* (€) 819,99 €

Energielabel** C

Kleur Wit

Zeolith/EfficientDry -/

Warmtewisselaar

Waterverbruik (l) 9,5

Geluidsniveau (dB) 44 

Lade/3e korf /-

Korfsysteem Flex

Extra Clean Zone -

Inhoud 13

RackMatic

Kuip Inox

Home Connect 

NEW 
àpd 01/12/2021

NEW NEW 
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Vaatwassers - 60 cm
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Referentie SMU6ZCS49E NAT
Serie Serie 6

RRP* (€) 1199,99 €

Energielabel** C

Kleur Inox

Zeolith/EfficientDry /-

Warmtewisselaar

Waterverbruik (l) 9,5

Geluidsniveau (dB) 42

Lade/3e korf /-

Korfsysteem Max Flex

Extra Clean Zone

Inhoud 14

RackMatic

Kuip Inox

Home Connect 

Referentie SMS6ECW57E CD SMS6ZCW08E  CD SMS6TCI00E NAT SMS8YCI01E NAT
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 6 Serie 8

RRP* (€) 939,99 € 989,99 € 1089,99 € 1.249,99 €

Energielabel** D C A B

Kleur Wit Wit Inox / InoxLook Inox / InoxLook

Zeolith/EfficientDry -/ /- / /

Warmtewisselaar

Waterverbruik (l) 9,5 9,5 9,5 9,5

Geluidsniveau (dB) 42 42 44 43 

Lade/3e korf /- /- /- /-

Korfsysteem Max Flex Max Flex Flex Max Flex Pro

Extra Clean Zone -

Inhoud 14 14 14 14

RackMatic

Kuip Inox Inox Inox Inox

Home Connect 

NEW 

Onderbouwbare vaatwassers

NEW 

A AG
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Toebehoren in optie

SMZ 2014
Langstelige glazenkorf

Indien uw vaatwasser is uitgerust
met de neerklapbare bordenpinnen,
biedt de houder voor langstelige 
glazen u de mogelijkheid zowel 
uw fijn glaswerk als uw fijn 
koffieservies in alle veiligheid af te 
wassen.

Opberging Afvoerslang

SMZ 5002
Zilverglanscassette

Tegen het vervelende zwart uitslaan 
van zilverbestek heeft Bosch een 
simpele, maar doel-treffende 
oplossing. De speciaal ontwikkelde 
zilverglanscassette wordt in de 
bestekkorf geplaatst 
en het tafelzilver erin gegleden.  
Het glanzende resultaat spreekt 
voor zichzelf.

SMZ 5100
Extra bestekkorf

Een veilige bergplaats voor extra 
bestek. De extra bestekkorf wordt 
eenvoudigweg aan een vrije kant 
in de onderste of bovenste korf 
geplaatst.

SGZ 1010
Verlengde toevoer- en
afvoerslang

Indien de vaatwasser op meer dan 
twee meter van de wateraansluiting 
verwijderd is, kunnen deze 
verlengingen worden geplaatst, 
waardoor de toe- en afvoerbuizen 
tot 4 meter verlengd worden.

Afwastoebehoren

SMZ 5000
Set toebehoren voor de
vaatwasser

De vaatwasset bestaat uit een
sproeikop voor bakblikken,
een extra bestekkorf, een
recipiëntenhouder en 3 clips
voor kleine voorwerpen.

Sproeikop voor bakblikken

Met behulp van een speciale 
sproeikop die gewoon in de 
achterwand wordt geklikt, 
worden bakblikken in de onderste 
korf weer schitterend schoon 
– zelfs de hardnekkigste vet- en 
etensresten worden doeltreffend 
verwijderd.

Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke 
onderste korf van de vaatwassers 
van Bosch kan worden bevestigd, 
staan ook karaffen en vazen 
absoluut kantelveilig.

SMZ 5300
Langstelige glazenrek

Met het unieke langstelige-
glazenrek verkrijgbaar als 
toebehoren kan u langstelige 
wijn- en champagneglazen in de 
Bosch-vaatwassers behoedzaam en 
schitterend afwassen. Het 
langstelige-glazenrek wordt in de 
onderkorf geplaatst en biedt plaats 
aan 4 langstelige glazen. Met de 
eenvoudige en snelle vergrendeling 
is een stabiele steun verzekerd; 
bovendien verzekert het nieuwe 
vaatwasprogramma Glas 40° een 
schitterende vaat. Het nieuwe 
langstelige-glazenrek van Bosch 
– aanbevolen door glazenfabrikant 
SCHOTT ZWIESEL.

eShop

  Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

               Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store
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Koelkasten en 
diepvriezers.
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VitaFresh pro: 
Houdt uw voedingswaren  
3x langer vers.

Met VitaFresh pro kunt u de opslagtempe-

ratuur voor vis, vlees, zuivelproducten en 

groenten en fruit precies instellen tussen 

–1 °C en 3 °C, wat de ideale temperaturen 

zijn om deze producten aanzienlijk langer te 

kunnen bewaren. Er is ook een extra droge 

lade voorzien die de overdracht van geuren 

voorkomt en ervoor zorgt dat uw vlees- en 

visproducten extreem lang vers blijven. 

VitaFresh pro gaat nog een stapje verder en 

garandeert perfecte opslagcondities in de 

groente- en fruitlade. De ideale vochtigheids-

graad kan heel eenvoudig ingesteld worden 

met de draaiknop. U hoeft enkel een van de 

drie instellingen te kiezen voor fruit, groenten 

of voor gemengde inhoud als u de lade 

aanvult. U kunt ervan op aan dat u uw voe-

dingsmiddelen perfect kunt bewaren en dat 

uw huisgenoten voortaan kunnen genieten 

van gezonde voeding met producten die niet 

alleen vers en rijk aan vitamines zijn, maar die 

ook overheerlijk smaken.

VitaFresh plus:
Houdt uw voedingswaren  
2x langer vers.

VitaFresh plus biedt twee verschillende 

klimaatzones. Een zone met een lage tempera-

tuur rond 0°C, waar vlees en vis hygiënisch 

bewaard kunnen worden in twee verschillende 

lades – zonder overdracht van geur. In een 

tweede zone, is er een extra grote VitaFresh 

plus lade voorzien met een schuifregelaar 

waarmee u het ideale vochtigheidsniveau kunt 

instellen. Een lage vochtigheid zorgt ervoor 

dat uw fruit langer vers en stevig blijft. Voor 

groenten of een mengeling van beide is een 

hogere vochtigheidsgraad dan weer beter, 

wat perfect mogelijk is in de afsluitbare lade. 

Ideale condities dus om zowel vitamines als 

smaak zo lang mogelijk te bewaren.

VitaFresh:
Waar alles langer vers blijft – 
Van de A van appel  

tot de Z van zalm.
Ons versheidssysteem VitaFresh garandeert 

ideale opslagcondities voor verse voedings-

middelen. U kunt op beide oren slapen: u 

zult de fijne aroma’s, de essentiële voedings-

stoffen en de waardevolle vitamines van uw 

producten langer kunnen bewaren, waardoor 

u geniet van een gevarieerde en gezonde 

voeding. 

VitaFresh pro: houdt uw  
voedingswaren tot 3 x langer vers.

VitaFreshproVitaFreshpro VitaFresh plusVitaFresh plus VitaFreshVitaFresh

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Comfort

Deursluitingshulp/deuropeningshulp 
De deursluitingshulp zorgt er ook bij snel slui-

ten van de deur voor dat deze niet opnieuw 

open springt. Zo blijft de temperatuur in de 

binnenruimte constant en de kwaliteit van uw 

voedingsmiddelen verzekerd. 

Deuropeningshulp: een speciaal luchtkanaal 

onderaan in de deurlijst zorgt ervoor dat 

bij het snel sluiten en opnieuw openen van 

diepvriezers onderdruk vermeden wordt. Zo 

is de deur altijd makkelijk te openen.

Dynamische koeling
Sneller koelen voor meer versheid. Door 

gebruik van een ventilator in de koelruimte 

is een snellere koeling op alle koelniveaus 

mogelijk. Bovendien zijn temperatuurschom-

melingen als gevolg van het openen en 

sluiten van de koelkast kleiner en wordt de 

ingestelde koeltemperatuur sneller opnieuw 

bereikt.

Energiespaarmodus
Met één druk op de knop steeds de zuinigste 

werking. Door activering van de EcoMode-

functie stelt het koeltoestel automatisch een 

zuinige koeltemperatuur in.

FreshSense
De intelligente FreshSense-techniek zorgt 

voor een constante temperatuur in de bin-

nenruimte van uw koeltoestel en vormt zo 

een belangrijke factor voor meer versheid en 

het behouden van een heerlijk aroma. 

MultiAirflow
Het ventilatorgestuurde MultiAir-

flow-systeem zorgt voor zachte, 

gelijkmatige koudeluchtstromen op alle 

niveaus van de koel- en diepvriesruimtes, 

wat zorgt voor een minimale uitdroging van 

de koelwaren. Tezelfdertijd worden tempera-

tuurschommelingen beperkt en afkoeltijden 

ingekort – voor een langer behoud van de 

aroma’s van je voedingsmiddelen.

Multi-alarmsysteem
Akoestische en optische signalen waarschu-

wen bij ongewenste temperatuurstijgingen, 

openstaande deuren en stroomonderbre-

kingen. 

Vakantiemodus
Diepvrieswaren beschermen zonder energie 

te verbruiken in de koelruimte. Dankzij de 

vakantiemodus kan u met een gerust gemoed 

op reis vertrekken. Na het activeren van de 

functie heerst er in de koelruimte een tem-

peratuur van ongeveer. +14 °C maar blijft de 

temperatuur van de diepvriesruimte constant 

op ong. −18 °C. Zo blijven uw diepvrieswaren 

beschermd en wordt er in de koelruimte geen 

energie verbruikt. 

Super koelen
Bij het activeren van het super 

koelen worden verse voedingsmid-

delen sneller gekoeld. Tezelfdertijd wordt 

vermeden dat reeds bewaarde voedingsmid-

delen opwarmen. De temperatuur wordt 

met één druk op de knop tot minimaal 2° C 

verlaagd. Om overbodig stroomverbruik te 

verhinderen, wordt deze functie automatisch 

uitgeschakeld.

Super vriezen
Super vriezen beschermt diep-

vrieswaren bij het invriezen van 

verse voedingsmiddelen tegen ontdooien.

NoFrost - LowFrost

NoFrost
Tijdswinst door nooit meer te ont-

dooien. Bij een NoFrost-model zal 

de luchtvochtigheid niet langer in het toestel 

of op de voedingsmiddelen neerslaan, maar 

zal deze via de centrale lamellenverdamper 

uit het diepvriesgedeelte afgevoerd worden. 

Deze koudegenerator, die de warmte aan het 

vriesgedeelte onttrekt, zal van tijd tot tijd 

automatisch ontdooien. Het dooiwater wordt 

naar buiten afgevoerd en verdampt door de 

compressorwarmte in een speciale opvang-

schaal. Door deze techniek daalt de lucht-

vochtigheid in het toestel en is er binnenin zo 

goed als geen ijsvorming meer.

LowFrost
Opmerkelijk minder en gemakkelij-

ker ontdooien. LowFrost bespaart 

u heel wat werk door ijsvorming aanzienlijk te 

verminderen. Zo moeten koel- en diepvries-

combinaties met LowFrost veel minder vaak 

ontdooid worden en blijft het energieverbruik 

constant. Maar ook wanneer ontdooien toch 

nodig blijkt, bieden we een oplossing: door 

een praktische klep in de toestelvoet (alleen 

voor de modellen KGV... en KGE...) kan ook 

dit snel en eenvoudig gebeuren. 

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

Optimale bewaring van uw voeding.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Flexibel, eenvoudig en mooi.

Flexibele indeling

BigBox-diepvrieslade
Extra grote diepvrieslade met een 

hoogte van 29 cm. Handig voor het 

stapelen van diepvriesdozen of voor grote 

diepvrieswaren zoals taarten, of een hele 

kalkoen. 

EasyAccess shelves
Handig en comfortabel. Dankzij het 

lichtlopende uittrekmechanisme 

zijn de onbreekbare en kaderloze glazen 

legplateaus bijzonder makkelijk in en uit te 

laden. Tezelfdertijd zorgen ze ervoor dat u 

steeds het overzicht over uw voedingsmidde-

len bewaart – ook over wat helemaal achter-

aan staat – zodat u niets uit het oog verliest.

EasyAccess Zone
Eenvoudige toegang en een duidelijk over-

zicht van uw diepvriesproducten in de boven-

ste zone van de diepvriezer.

EasyLift - glazen legplateaus en verstel-
bare deurrekken
Vlot in de hoogte verstelbaar – zelfs beladen. 

Met een eenvoudige rolbeweging (Side-by-

side) zijn de glazen legplateaus tot 6 cm in 

de hoogte verstelbaar. De opgeborgen voe-

dingsmiddelen hoeven zelfs niet verplaatst 

te worden. 

Meer ruimte nodig in het bovenste deel van 

de deur? Dankzij het EasyLift-systeem is 

het deurrek tot 40 cm traploos in de hoogte 

verstelbaar. Zelfs volledig beladen.

FlexShelf
Het multi-functionele FlexShelf-legplateau 

maakt onze koeltoestellen bijzonder flexibel: 

heeft u meer ruimte nodig voor kleine zaken 

of dozen, dan kan u het legplateau uitklap-

pen. Heeft u daarentegen extra ruimte nodig 

voor hoge kookpannen of flessen, dan klapt u 

het plateau gewoon weer in. 

IceTwister
Met verse ijsblokjes uit de handig 

uitneembare IceTwister smaken 

uw koele drankjes nog heerlijker. Eén vulling 

is goed voor 20 ijsblokjes.

LED-verlichting
Zo staan uw voedingsmiddelen altijd in de 

schijnwerpers. De even energie-efficiënte als 

duurzame LED-verlichting zorgt voor de vol-

ledige verlichting van de koelruimte. Dankzij 

de positie van de LED’s is zelfs bij volle bela-

ding een optimale verlichting verzekerd. En 

dit gedurende de volledige levenscyclus van 

het toestel.

Telescopische rails
Bergvakken met telescopische rails of vol-

ledig uittrekbaar systeem glijden vlot en veilig 

uit het toestel. Comfortabele bediening en 

een optimaal overzicht over de bewaarde 

voedingsmiddelen verzekerd.

VarioZone
Dankzij de VarioZone van Bosch kunt u uw 

vriesvak flexibel indelen. Zowel grote als vele 

kleine vrieswaren zijn eenvoudig te bewaren 

dankzij de uitneembare glazen leggers en 

lades.

Display en bediening

Elektronische temperatuurregeling  
(LED of LCD)
De digitale display (LED of LCD) verzekert 

een goede leesbaarheid en een vlotte bedie-

ning.

TouchControl-regeling 
Met het elegante TouchControl-

bedieningspaneel is het aflezen en 

veranderen van de temperatuurinstellingen 

kinderspel. 

Design

AntiFingerprint
De inox fronten met AntiFinger-

print-bekleding zorgen ervoor 

dat de zichtbaarheid van vingerafdrukken 

aanzienlijk vermindert, dat de oppervlakken 

langer schoon blijven, duidelijk krasbestendi-

ger en eenvoudiger te reinigen zijn.

PerfectFit
Dankzij de geavanceerde condensor-techno-

logie hoeft u geen ruimte meer te voorzien 

tussen uw koelkast en het keukenmeubel of 

de muur. Zelfs wanneer de koelkast tegen de 

muur geplaatst wordt, behoudt u toegang 

tot uw lades dankzij een 90° openingshoek. 

Ideaal voor een moderne integratie in uw 

keuken.*

*  Niet van toepassing bij de Side by Side  

combinaties.

AntiFingerprint

EasyAccess Shelves EasyLift LED-verlichting

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Met de Vario Style Bottom-freezer van Bosch en zijn verwissel-

bare deurcover in kleur past u nu gewoon zelf het design aan. 

Kies uit 20 verfrissende kleuren – van fel kersenrood tot een 

stijlvolle kleur zoals champagne of een zuivere en natuurlijke 

kleur zoals aqua.

U heeft geen speciaal gereedschap of technische kennis nodig 

om het deurcover te vervangen. De slimme combinatie van 

verborgen haken en magneten maken de panelen zeer veilig 

en eenvoudig te monteren. Daar staat Bosch nu eenmaal voor: 

verrassend eenvoudige technieken en oplossingen.

Verander de kleur van je koelkast  
wanneer je maar wil.
De Vario Style Bottom-Freezer met VitaFresh: de eerste koelkast  
met verwisselbare magnetische deurcover.

1   Hef de onderkant van de 

deurcover  op

2   Maak de deurcover  los aan 

de bovenkant

3     Bevestig de nieuwe deur-

cover  bovenaan

3, 2, 1 – klaar!
De Bosch Vario Style Bottom-Free-
zer is uitgerust met een innoverend 
systeem: een slimme combinatie van 
verborgen haken en magneten. Zo kan 
u makkelijk de kleur van uw koelkast 
aanpassen, wanneer u maar wil. En dit 
zonder extra gereedschap!

Kleuren
Deurcover

Hoogte  
186 cm

Limoen-
groen

KSZ2AVH00

Champagne KSZ2AVK00

Oranje KSZ2AVO00

Espresso 
brown

KSZ2AVD00

Kersenrood KSZ2AVR00

Mat zwart KSZ2AVZ00

Sunflower KSZ2AVF00

Framboos KSZ2AVE00

Pruim KSZ2AVL00

Muntgroen KSZ2AVJ00

Aqua KSZ2AVU00

Parelblauw KSZ2AVN00

Petrol KSZ2AVU10

Lichtblauw KSZ2AVT00

Lichtroos KSZ2AVP00

Parelwit KSZ2AVV00

Steengrijs KSZ2AVG00

Goud  KSZ2AVX00

Parel antra-
ciet

KSZ2AVG10

Coffee 
brown

KSZ2AVD10

RRP* € 129,99*

De Vario Style Bottom-Freezer  
met VitaFresh: de eerste koelkast  
met verwisselbare magnetische 
deurcover.
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Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Bottom-Freezer

Referentie KGN33NWEB  CD KGN36NLEB  CD KGN36IJEB  CD KGN36VIEB  CD
Serie Serie 2 Serie 2 Serie 4 Serie 4

NoFrost

RRP* (€) 629,99 € 729,99 € 839,99 € 889,99 €

Energielabel** E E E E

Kleur Wit InoxLook deuren Vario Style (Deurcover te 
bestellen met het toestel)

Inox antiFingerprint deuren

Afmetingen(cm) (HxBxD) 176x60x66 186x60x66 186x60x66 186x60x66
Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

193 216 237 237

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- - - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 89 89 89 89

Versheidssysteem - -  VitaFresh  VitaFresh

EasyAccess

VarioZone - - -

Referentie KGN397LEP CD KGN39VIDT CD KGN393IEP CD KGN392ICF  CD
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 4 Serie 4

NoFrost

RRP* (€) 939,99 € 949,99 € 989,99 € 999,99 €

Energielabel** E D E C

Kleur InoxLook deuren Inox antiFingerprint deuren Inox antiFingerprint deuren Inox antiFingerprint deuren

Afmetingen(cm) (HxBxD) 203x60x66 203x60x66,5 203x60x66 203x60x66,5
Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

279 260 279 260

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- - - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 89 103 89 103

Versheidssysteem  VitaFresh VitaFresh  VitaFresh  VitaFresh

EasyAccess - -

VarioZone - - - -

NEW 
04/11/2021

NEW 
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Bottom-Freezer - LowFrostBottom-Freezer - NoFrost

Referentie KGN367IDP CD KGN49XIDP  CD KGN864IFA NAT
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 4

NoFrost

RRP* (€) 1.189,99 € 1.289,99 € 1.339,99 €

Energielabel** D D F

Kleur Inox antiFingerprint deuren Inox antiFingerprint deuren Inox antiFingerprint deuren

Afmetingen(cm) (HxBxD) 186x60x66 203x70x67 186x86x81
Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

237 330 479

Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l) - - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 89 108 152

Versheidssysteem  VitaFresh  VitaFresh  VitaFresh

EasyAccess -

VarioZone -

Referentie KGN39AIBT  CD KGF56PICP NAT KGV36VLEA CD KGE398IBP NAT
Serie Serie 6 Serie 8 Serie 4 Serie 6

NoFrost / LowFrost /- /- -/ -/

RRP* (€) 1.349,99 € 1.799,99 € 719,99 € 1.139,99 €

Energielabel** B C E B

Kleur Inox antiFingerprint deuren Inox antiFingerprint deuren InoxLook deuren Inox antiFingerprint deuren

Afmetingen(cm) (HxBxD) 203x60x66,5 193x70x80 186x60x65 201x60x65
Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

260 251 214 249

Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l) - 124 - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 103 108 94 94

Versheidssysteem  VitaFresh  VitaFresh pro 0°C  VitaFresh  VitaFresh plus

Home Connect - Home Connect Ready - -

Camera in the fridge - - - -

Ice/Water dispenser - - - -

EasyAccess - -

VarioZone - -

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

Bottom-Freezer - NoFrost

NEW 
04/11/2021
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Koelkasten tafelmodel 

Eéndeurskoelkasten

Referentie KTR15NWEA  CD KTL15NWEA  CD
Serie Serie 2 Serie 2

RRP* (€) 449,99 € 479,99 €

Energielabel** E E

Kleur Wit Wit

Afmetingen(cm) (HxBxD) 85x56x58 85x56x58

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

134 106

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) - 14

Versheidssysteem - -

EasyAccess - -

VarioZone - -

Referentie KSV29NWEP  CD KSV33NWEP  CD KSV36NWEP  CD
Serie Serie 2 Serie 2 Serie 2

RRP* (€) 629,99 € 679,99 € 759,99 €

Energielabel** E E E

Kleur Wit Wit Wit

Afmetingen(cm) (HxBxD) 161x60x65 176x60x65 186x60x65

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

290 324 346

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) - - -

Versheidssysteem - - -

EasyAccess -

VarioZone - - -
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Diepvriezers tafelmodel en kastmodel

Referentie GTV15NWEA  NAT GSN29VWEV  CD GSN33UWEV  CD
Serie Serie 2 Serie 4 Serie 4

NoFrost/LowFrost -/- /- /-

RRP* (€) 379,99 € 769,99 € 819,99 €

Energielabel** E E E

Kleur Wit Wit Wit

Afmetingen(cm) (HxBxD) 85x56x58 161x60x65 176x60x65

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 83 200 225

Ice/Water dispenser - - -

IceTwister - - -

EasyAccess - - -

VarioZone -

Referentie GSN36FWFV  CD GSN58AWEP CD GSN36AIEP  CD
Serie Serie 4 Serie 6 Serie 6

NoFrost/LowFrost /- /- /-

RRP* (€) 889,99 € 1049,99 € 1049,99 €

Energielabel** F E E

Kleur Wit Wit Inox AntiFingerprint deur

Afmetingen(cm) (HxBxD) 186x60x65 191x70x78 186x60x65

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 242 366 242

Ice/Water dispenser - - -

IceTwister - -

EasyAccess - -

VarioZone
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Diepvriezers kastmodel

French Door en Side-by-side

Referentie GSN54AWDV CD GSN54AWCV  CD GSN58AWDV  CD GSN58AWCV NAT
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 6 Serie 6

NoFrost

RRP* (€) 1.149,99 € 1.199,99 € 1.249,99 € 1.299,99 €

Energielabel** D C D C

Kleur Wit Wit Wit Wit

Afmetingen(cm) (HxBxD) 176x70x78 176x70x78 191x70x78 191x70x78
Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 328 328 366 366

Ice/Water dispenser - - - -

IceTwister

EasyAccess - -

VarioZone

Referentie KFN96VPEA CD KAD93VIFP NAT KAD93AIEP NAT KFF96PIEP NAT
Serie Serie 4 Serie 6 Serie 6 Serie 8

NoFrost

RRP* (€) 1849,99 € 1.979,99 € 2.299,99 € 3.249,99 €

Energielabel** E F E E

Kleur Zilver metallic Inox AntiFingerprint deuren Inox AntiFingerprint deuren Inox AntiFingerprint deuren

Afmetingen(cm) (HxBxD) 183x91x73,1 179x91x71 179x91x71 183x90,5x70,6
Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l) 405 371 371 335

Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l) - - - 67

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 200 191 191 171

Versheidssysteem VitaFresh - -  VitaFresh

Home Connect Home Connect Ready - -

Ice/Water dispenser - -

EasyAccess - - - -

VarioZone - - - -

NEW
vanaf 01/2022 

NEW 
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De combinaties  
Side-by-Side van Bosch.

Veel ééndeurskoelkasten van Bosch zijn combineer-
baar met de 60 cm brede, NoFrost kastdiepvriezers.
Ook de NoFrost bottom-freezers kunnen naadloos 
met elkaar gecombineerd worden.

Verbindingsset in optie voor een perfecte afwerking.

Plaats de diepvriezer altijd rechts van de koelkast, 
zoals op dit voorbeeld getoond wordt.
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Flessenrek KSZ10030 - € 19,99*
Voor alle LowFrost Bottom-freezers  
type KGV- en KGE-  
en de ééndeurskoelkasten type KSV-

Home Connect KSZ10HC00 - € 44,99*
Voor alle Home Connect Ready toestellen

Toebehoren

eShop

  Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings-en onderhoudsproducten online aan te kopen.

               Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

Hoogte Eéndeurs-koelkast
Diepvries
kastmodel  
NoFrost

Verbindingsset  
in optie  
€ 34,99

186 cm KSV36AIDP GSN36AIEP KSZ39AL00
186 cm KSV36VLEP GSN36VLFP KSZ39AL00
186 cm KSV36NWEP GSN36VWFP KSZ39AW00

176 cm KSV33VLEP GSN33VLEP KSZ39AL00
176 cm KSV33VWEP GSN33VWEP KSZ39AW00
176 cm KSV33VWEP GSN33UWEV KSZ39AW00
176 cm KSV33NWEP GSN33VWEP KSZ39AW00
176 cm KSV33NWEP GSN33UWEV KSZ39AW00

161 cm KSV29VWEP GSN29VWEP KSZ39AW00
161 cm KSV29VWEP GSN29VWEV KSZ39AW00
161 cm KSV29NWEP GSN29VWEP KSZ39AW00
161 cm KSV29NWEP GSN29VWEV KSZ39AW00
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Fornuizen en  
microgolfoven.
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Energie-efficiëntieklasse A
Voor Bosch staan natuur en 

milieu centraal. Daarom behoren 

de fornuizen van Bosch tot energie-

efficiëntieklasse A. Dit is niet alleen goed voor 

het milieu maar ook voor uw portemonnee.

Eénhandsontsteking
De Bosch gasbranders zijn voorzien van een 

geïntegreerde, elektrische vonkontsteking 

die u kunt bedienen met de knoppen voor de 

gasbranders. Hierdoor geen gedoe meer met 

aanstekers of lucifers.

Elektronische klok
Deze klok geeft de dagtijd aan en is voorzien 

van een handige kookwekker. Als een 

ovengerecht pas later klaar moet zijn, dan 

kunt u met deze klok de gewenste eindtijd van 

tevoren instellen. Net als de begintijd.

Onderhoud en reiniging

GranietEmail
GranietEmail is een hoogwaardige 

emailbekleding aan de binnenkant van de 

oven. De coating zorgt een toestelleven lang 

voor een makkelijk schoon te maken gladde, 

stoot-, kras- en zuurbestendige oppervlakte. 

Bovendien verbetert dankzij de grijze kleur 

ook de zichtbaarheid in de oven. 

EcoClean
Deze binnenbekleding met 

minuscule keramische bolletjes 

verhindert bevuiling tijdens het 

gaarproces. De coating zuigt vet op om dit 

door middel van oxidatie volledig af te breken 

en dat een toestelleven lang. Bij een sterkere 

bevuiling zorgt het speciale EcoClean-reini-

gingsprogramma ervoor dat uw oven weer 

schoon geraakt zonder al te veel poetswerk. 

Gezond, lekker en gezellig,  
dat is koken met Bosch.

Verwarmingswijzen van toepassing op alle toestellen.
 3D–warme lucht Plus 
Ideaal om te bakken op drie niveaus, bv. koekjes, gebak-

jes of pizza.

Warme lucht Eco 
 Warme lucht Eco bespaart energie wanneer, zoals vaak 

het geval is, op één niveau wordt gebakken. Door een 

intelligent gebruik van de energie is uw oven nu nog 

zuiniger.

Boven- en onderwarmte
De klassieke verwarmingswijze voor knapperig gebraad en 

voor het bakken van biscuitgebak, taartjes en soufflés.

Geventileerde infraroodgrill
Voor het knapperig braden van kalkoen, eend en andere 

stukken groot gebraad.

Onderwarmte
Voor het bereiden van gerechten ‘au bain-marie’ of om 

onderaan na te bruinen.

Ontdooien
Voor het behoedzaam ontdooien van vlees, gevogelte, vis, 

brood en slagroomtaarten.

Pizzastand
Dankzij de combinatie van onderwarmte en warme lucht 

is deze verwarmingswijze optimaal voor het bereiden van 

diepvriesgerechten zoals pizza’s of ovenfrietjes.

Variogrill (groot)
Om tegelijkertijd meerdere steaks, worstjes of scampi’s 

te grillen op dezelfde rooster. Het vermogen kan op drie 

verschillende standen worden ingesteld.

Variogrill (klein)
De kleine variogrill, waarvan het vermogen ook regelbaar 

is, is bijzonder aangewezen voor het grillen van kleine 

porties of om te gratineren.

Warmhouden
Met deze functie worden gerechten warm gehouden,  

bv. wanneer meerdere gangen geserveerd worden.

HotAir Eco

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Elektrische en gemengdefornuizen

Vrijstaande microgolfovens

Referentie HKL050020  CD HKR39C220  NAT HKR39C250  NAT HXN39AD21 NAT
Serie Serie 2 Serie 4 Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 479,99 € 739,99 € 789,99 € 589,99 €

Kleur Wit Wit Inox Wit

Vitrokeramisch (electrisch) (electrisch) (electrisch) -

Gas - - -

Kookzones 4 4z.(1 var.zone &1 ext.) 4z.(1 var.zone &1 ext.) 4

Type bediening Ergonomische knoppen Ergonomische knoppen Ergonomische knoppen Ergonomische knoppen

Type oven Conventioneel Multifonction3D Plus Multifonction3D Plus Multifonction3D Plus

Energielabel** A A A A

Aantal verwarmingwijzen 5 7 7 7

Volume (l) 71l 66l 66l 66l

Reinigingsysteem - EcoClean EcoClean EcoClean

Uittreksysteem - Telescopische rails (2 niv.) Telescopische rails (2 niv.) -

Display - Rode LED Rode LED Rode LED

Referentie FFL020MW0 NAT FFL023MS2 NAT
Serie Serie 2 Serie 2

RRP* (€) 129,99 199,99

Kleur Wit Zwart

Gril – –

Max. vermogen(W) 800 800

Aantal vermogens 5 5

AutoPilot – (7)

Favoriete knop –

Reinigingsysteem Cleaning Assistance Cleaning Assistance

Volume (l) 20l 20l

Draaiplateau 1 (Ø 27 cm) 1 (Ø 27 cm)

Display - Rode LED

NEW NEW 



| 41

Inbouwtoestellen.
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Ovens
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Automatische functies en een  
eenvoudige reiniging.

Reinigingssystemen

Cleaning Assistance
Het Cleaning Assistance programma behan-

delt vuil en vet in de binnenruimte van uw 

oven in minder dan 10 minuten. Je oven 

nadien reinigen wordt zo een makkelijk 

klusje, snel geklaard! 

EcoClean
Terwijl de oven bakt of braadt, 

worden vet en etensresten geabsor-

beerd door de speciale coating van microke-

ramische partikels op de achterwand en 

vervolgens door oxidatie afgebroken. De 

coating regenereert zichzelf telkens u de 

oven verwarmt en blijft dit doen gedurende 

de volledige levenscyclus van het toestel.  

EcoClean Direct
Bij EcoClean Direct zijn naast de 

EcoClean achterwand ook de 

bovenkant en zijwanden van deze speciale 

coating voorzien. Al wat u moet doen, is de 

bodem en de binnenkant van de glazen deur 

schoonvegen. Om residu’s grondig te verwij-

deren, moet u gewoon het EcoClean Direct-

reinigingsprogramma activeren.

Pyrolyse
Wanneer u de pyrolysefunctie 

activeert, wordt de oven tot 460 °C 

opgewarmd en verbranden alle aangebakken 

vet- en etensresten. Al wat er vervolgens 

overblijft, is een klein beetje as dat u makke-

lijk met wat keukenrol kunt wegvegen. 

Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveel-

heid residu’s, selecteert u één van de drie 

verschillende reinigingsprogramma’s en 

drukt u op “Start” – uw oven doet de rest. En 

omdat ook de bakplaten, inhangsroosters en 

telescopische rails pyrolysebestendig zijn, 

kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in de 

oven laten.

Automatische functies

Assist-functie
Om te weten wat nu weer de exacte tempera-

tuurinstelling en bereidingstijd van een 

gerecht is, moet men vaak op zoek gaan in een 

hoop kookboeken en oude familierecepten. 

Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd van 

succes: u selecteert gewoon het gewenste 

gerecht en de oven stelt automatisch de 

ideale verwarmingswijze, temperatuur en 

bereidingstijd in. Uiteraard kunnen deze 

instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.

AutoPilot
Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten: 

AutoPilot verzekert een perfecte bereiding 

van al uw gerechten. Al wat u moet doen is 

uw gerecht in de oven plaatsen en het 

gepaste automatische programma kiezen in 

het displaymenu. U kunt kiezen uit 30 recep-

ten, afhankelijk van het type oven. Geef het 

gewicht van uw stuk vis of vlees in en druk op 

“Start”. Vanaf dan bepaalt AutoPilot de 

verwarmingswijze, temperatuur en berei-

dingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld 

wanneer het kookproces voltooid is. 

PerfectBake
Bakken was nog nooit zo eenvoudig. De 

PerfectBake-sensor biedt een uniek precieze 

gevoeligheid, meet voortdurend de vochtig-

heidsgraad van uw gerechten en regelt auto-

matisch het bakproces. De verwarmingswijze, 

tijdsduur of temperatuur moet u zelfs niet 

meer instellen – de PerfectBake-sensor heeft 

alles onder controle. Selecteer gewoon het 

type gerecht, bijv. ‘Cake’, en druk vervolgens 

op ‘Start’. Uw oven doet de rest. Het resultaat: 

brood, cake en quiche tot in de perfectie 

gebakken. 

PerfectRoast
Kalkoen, lam of gebraad, met de PerfectRoast-

braadthermometer bent u altijd zeker van 

perfecte resultaten. Net als een professionele 

chef, maar dan moeiteloos. Via 3 uiterst gevoe-

lige meetpunten meet de braadthermometer de 

kerntemperatuur van uw braadstuk tot op de 

graad nauwkeurig en berekent hij de berei-

dingstijd tot op de seconde, om perfecte 

braadresultaten te verzekeren. Nog een voor-

deel: de braadthermometer kan ook in micro-

golf- en stoomovenmodus gebruikt worden. 

Koken met extra’s

Multifunctionele oven met Added Steam
Bij de bereiding met klassieke verwarmings-

wijzen worden uw gerechten nog beter 

wanneer er regelmatig wat extra vochtigheid 

wordt toegevoegd. Dat is nu precies waar 

onze extra-stoomfunctie automatisch voor 

zorgt. De automatische stoomstoot kan 

eenvoudig vooraf ingeschakeld worden voor 

het opwarmen van gerechten, het laten rijzen 

van deeg of bij bakken en braden. De extra 

stoom kan ook manueel en met verschillende 

intensiteit geregeld worden.

Stoomoven
Bewaar de oorspronkelijke vitamines en 

smaak. De kleur, smaak, vitamines en minera-

len van voedingsmiddelen blijven behouden.

EcoCleanEcoClean

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

EcoClean / EcoClean Direct Pyrolyse AutoPilot

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Recht uit de keuken van de toekomst:  
de Serie 8-oven met Home Connect.

  Statusrapport op de app:  
Vanaf nu kunt u vanuit de zetel zien of uw taart klaar is – gewoon  
door op uw smartphone of tablet te kijken. En met één enkele klik  
schakelt u meteen ook de oven uit.

  Koken volgens recept via uw tablet:  
U kunt recepten die speciaal werden ontwikkeld voor  
uw Bosch-oven rechtstreeks van uw mobiele toestel  
naar uw oven sturen. Die weet dan automatisch  
wat hij moet doen.

  Alles over koken:  
De best tips en tricks over koken worden eenvoudig  
weergegeven op uw mobiele applicatie.

  Mobiele boodschappenlijst:  
Voor al uw digitale recepten kunt u een boodschappenlijstje  
naar uw smartphone of tablet sturen.

Elegant design

Intuïtieve bedieningsring
Eén kleine draai aan de intuïtieve bedienings-

ring volstaat om alle instellingen te selecteren. 

Hulppictogrammen en infoteksten binnenin 

de bedieningsring evenals op de TFT-display 

met hoge resolutie en gewone tekst geven in 

een oogopslag alle belangrijke informatie 

weer. Zo verliezen uw klanten nooit meer het 

overzicht en worden alle gerechten bereid in 

een handomdraai.

Display LCD, Serie 6
Het bedieningspaneel met LCD-display is 

uitgerust met verzinkbare draaiknoppen. De 

linkerknop wordt gebruikt om tot 10 verwar-

mingswijzen in te stellen. De temperatuur op 

het display wordt aangepast via de +/- rech-

terknop. Tijdens het voorverwarmen wordt 

de stijgende temperatuur weergegeven door 

een rode lijn. Het display geeft ook 3 timer-

functies weer: elektronische klok, cut-off en 

automatisch programmaverloop. 

Display LED, Serie 4
De LED-display is uitgerust met verzinkbare 

draaiknoppen en een rode tekstweergave. 

De linkerknop wordt gebruikt om tot 5 

ver-warmingswijzen in te stellen, terwijl de 

rechterknop dient om de temperatuur te 

regelen. De reinigingsprogramma’s en tot wel 

10 AutoPilot programma’s worden gecontro-

leerd via het display.

Display LCD Display LEDDisplay TFT

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Een verwarmingswijze  
voor elke voorbereiding.

Aantal verwarmingswijzen
van de ovens

Verwarmingswijzen Beschrijving

Serie 4 - 6 Serie 8

5 7 10 13 6 12 13 14

4D warme lucht
De innoverende 4D warme luchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling 
in uw oven op alle niveaus. Zo worden alle gerechten rondom perfect en 
gebalanceerd gebakken.

3D warme lucht Om 3 bakplaten tegelijk te gebruiken. De oven verdeelt de warmte gelijkmatig en 
garandeert een perfect kookresultaat op elk niveau.

Warme lucht ECO
Perfect voor vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling 
worden automatisch aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen 
gekookt door restwarmte en blijft dus malser.

Warme lucht zacht Nauwkeurig koken op één niveau zonder voorverwarmen, perfect voor vele 
bereidingen (gebak, soufflés, vlees en bevroren voedsel).

Boven-/onderwarmte Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw ovenschotels en cakes keer op 
keer. Ook bijzonder geschikt voor magere braadstukken.

Boven-/onderwarmte 
ECO

De klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte is ook beschikbaar in ECO-
modus. Zo worden cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk 
bereid, maar bespaart u tevens energie.

Grill & warme lucht
Deze verwarmingswijze vervangt het spit voor grote braadstukken. Hierbij worden 
grill en ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot 
een minimum worden beperkt.

Grote grill
Dankzij de 3-traps hitteregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle 
bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. 
gratins). Steeds met de gewenste bruiningsgraad.

Kleine grill
Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar 
omdat alleen het middelste grill-element verhit wordt, bespaart u bij kleinere 
hoeveelheden tot een derde van de energie.

Pizzastand Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza’s of ovenfrieten op te 
wekken, wordt de 4D warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.

Ontdooie-functie 
Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Met dit 
functie wordt voorverwarmen overbodig. Om bevroren voedsel te ontdooien, te 
verwarmen of te bereiden.

Onderwarmte
Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale 
verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt 
voor conserven.

Intensieve warmte
De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een 
knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht 
geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. blik.

Langzaam garen
Ideaal voor mals en smakelijk kalfs-, varkens-, lams- of gevogeltevlees. Bak het 
vlees op een hoog vuur bruin en laat het vervolgens in zijn eigen sappen gaar 
worden in de oven.

Voorverwarmen
Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels 
op drie niveaus in de bakoven worden voorverwarmd op de ideale 
serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.

Regenereren
Door de toevoeging van stoom tijdens de gehele bakcyclus kan een gerecht 
opnieuw worden opgewarmd, zodat de smaak, de omvang en de smeuïgheid 
behouden blijven.

Drogen
Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of 
zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, 
smaakstoffen, suiker of bewaringsmiddelen.

Warmhouden Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te 
dienen, langere tijd worden warm gehouden in de oven.
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Inbouwovens - 60 cm - Serie 4 - 6

Referentie HBA334BS0  CD HBA533BB1  CD HRA534BB0 CD HBA374BS0 CD
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 619,99 € 629,99 € 729,99 € 769,99 €

Type oven Multifunctie oven Multifunctie oven Added Steam oven Multifunctie oven

Hoogte 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Kleur Inox Zwart Zwart Inox

Display Rode LED Rode LED Rode LED Rode LED

Energielabel** A A A A

Max. vermogen (W) - - - -

Aantal verwarmingswijzen  7  5 7+1 (Hete lucht+stoom)  7 

Reinigingsysteem EcoClean EcoClean EcoClean pyrolyse

AutoPilot/Assist -/- -/- -/- (10)/-

PerfectRoast/PerfectBake -/- -/- -/- -/-

Home Connect - - - -

Verlichting Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen

Referentie HBA573BB1 CD HRA574BB0  CD HBA578BB0  CD HBG579BS0   CD
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 6 Serie 6

RRP* (€) 779,99 € 879,99 € 909,99 € 1009,99 €

Type oven Multifunctie oven Added Steam oven Multifunctie oven Multifunctie oven

Hoogte 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Kleur Zwart Zwart Zwart Inox

Display Rode LED Rode LED Witte LCD TFT-display

Energielabel** A A A A

Max. vermogen (W) - - - -

Aantal verwarmingswijzen  5 7+1 (Hete lucht+stoom)  10 13 

Reinigingsysteem pyrolyse pyrolyse pyrolyse pyrolyse

AutoPilot/Assist (10)/- (10)/- (30)/- (40)/-

PerfectRoast/PerfectBake -/- -/- -/- -/-

Home Connect - - - -

Verlichting Halogeen Halogeen Halogeen Halogeen

NEW 

NEW 
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Inbouwovens - 38 et 45 cm - Serie 6
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NEW 

Referentie HRA558BS1   CD BEL554MB0 CD BEL554MS0 NAT CMA585GS0 NAT
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 6 Serie 6

RRP* (€) 1.079,99 € 619,99 € 619,99 € 939,99 €

Type oven Added Steam oven Microgolfoven Microgolfoven Microgolfoven

Hoogte 60 cm 38 cm 38 cm 45 cm

Inhoud - 25l (Ø 31,5 cm) 25l (Ø 31,5 cm) 44l

Kleur Inox Zwart Inox Inox

Display LCD blanc LCD blanc LCD blanc LCD blanc

Energielabel** A - - -

Max. vermogen (W) -  (900W) (gril 1,2 kW)  (900W) (gril 1,2 kW)  (900W) (gril 1,75 kW)

Aantal verwarmingswijzen 10 5 5 5

Reinigingsysteem EcoClean Direct Cleaning Assistance Cleaning Assistance Cleaning Assistance

AutoPilot/Assist (30)/- (8)/- (8)/- (15)/-

PerfectRoast/PerfectBake -/- -/- -/- -/-

Home Connect - - - -

Verlichting Halogeen LED LED LED

Inbouwovens - 60 cm - Serie 8

Referentie HBG634BB1 NAT HBG675BS1 NAT HBG675BB1 NAT HSG636ES1 NAT
Serie Serie 8 Serie 8 Serie 8 Serie 8

RRP* (€) 959,99 € 1109,99 € 1109,99 € 1.909,99 €

Type oven Multifunctie oven Multifunctie oven Multifunctie oven Combi-stoomoven

Hoogte 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Kleur Zwart Inox Zwart Inox

Display TFT-display TFT-display TFT-display TFT-Touchdisplay

Energielabel** A+ A+ A+ A+

Max. vermogen (W) - - - -

Aantal verwarmingswijzen 13 13 13 12 

Reinigingsysteem EcoClean pyrolyse pyrolyse EcoClean 

AutoPilot/Assist -/- (10)/- (10)/- -/

PerfectRoast/PerfectBake -/- -/- -/- /

Home Connect - - - -

Verlichting Halogeen Halogeen Halogeen LED
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Compacte inbouwovens - 38 cm - 45 cm

Referentie BEL634GB1  CD CFA634GS1 NAT CMG633BB1 NAT CMG676BS1 NAT
Serie Serie 8 Serie 8 Serie 8 Serie 8

RRP* (€) 889,99 € 1.079,99 € 1.379,99 € 1.859,99 €

Type oven Microgolfoven Microgolfoven Combi-microgolfoven Combi-microgolfoven

Hoogte 38 cm 45 cm 45 cm 45 cm

Kleur Zwart Inox Zwart Inox

Display TFT-display TFT-display TFT-display TFT-Touchdisplay

Energielabel** - - - -

Max. vermogen (W)  (800W) (Grill)  (900W)  (900W)  (900W)

Aantal verwarmingswijzen - -  6 12 

Reinigingsysteem Cleaning Assistance Cleaning Assistance - pyrolyse

AutoPilot/Assist (10)/- -/- /- -/

PerfectRoast/PerfectBake -/- -/- -/- -/-

Home Connect - - - -

Verlichting LED Halogeen LED LED

Referentie HSG636BB1 NAT HMG636RS1 NAT HMG6764B1 NAT HNG6764S6 NAT
Serie Serie 8 Serie 8 Serie 8 Serie 8

RRP* (€) 1.759,99 € 2059,99 € 2069,99 € 2.599,99 €

Type oven Combi-stoomoven Combi-microgolfoven Combi-microgolfoven Combi-microgolfoven met 
Added Steam

Hoogte 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Kleur Zwart Inox Zwart Inox

Display TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay

Energielabel** A+ - - -

Max. vermogen (W) -  (800W)  (800W)  (800W)

Aantal verwarmingswijzen 12 12 12 14 

Reinigingsysteem EcoClean EcoClean pyrolyse pyrolyse

AutoPilot/Assist -/ -/ -/ -/

PerfectRoast/PerfectBake -/- / / /

Home Connect - - -

Verlichting LED LED LED multi LED

Telescopische rails
Telescopische rails

Telescopische rails

bestaat ook in inox: 
CMG633BS1

NEW 
vanaf 01/11/21
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Kookplaten
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Perfecte bakresultaten en een
eenvoudige bediening.

Comfortfuncties

PerfectFry
De perfecte biefstuk bakken begint bij de 
juiste temperatuur van de olie aangezien elke 
olie een ander rookpunt heeft. Als de tempe-
ratuur niet precies binnen de juiste waarden 
wordt gehouden, kan de olie snel aanbranden. 
Zo ligt het rookpunt van zonnebloemolie rond 
210–225°C, terwijl dit voor olijfolie van eerste 
persing rond 130–180°C ligt. PerfectFry zegt 
u wanneer de olie die u gebruikt de ideale 
temperatuur heeft bereikt.

PowerBoost
We hebben andermaal het vermogen van onze 
inductiekookplaten verhoogd om u bij het 
koken net dat extra beetje kracht te geven. Zo 
kan u een pot met twee liter water bijna drie 
keer sneller aan de kook brengen dan op een 
conventionele keramische kookplaat.

Bedieningswijzen

DirectSelect Premium
De kookplaat kan nu veel makkelijker worden 
bediend dankzij de 30 cm lange DirectSelect 
Premium-interface. Met één druk op de toets 
kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur 
en alle andere functies. Wanneer het toestel 
uit staat, is de interface niet zichtbaar. Zo ziet 
de kookplaat er strak en elegant uit.

DirectSelect
Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te 
gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening kan 
u eenvoudig kookvlakken selecteren, en recht-
streeks de gewenste temperatuur instellen.

TouchSelect
Alle functies binnen handbereik: met de 
TouchSelect-bediening kan u via de toets +/- 
het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand 
zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit 
in te stellen.

Types zones

HighSpeed 
Voor maximale flexibiliteit bieden de Bosch 
HighSpeed kookplaten u kookplaten met 
variabele en/of uitbreidbare zones. U kan dus 
voluit en flexibel gebruik maken van uw potten 
en pannen om creatief en succesvol te koken.

CombiInduction 
Als u ooit plaats nodig heeft voor een groter 
stuk kookgerei, zoals een braadslee, kan u 
twee aparte kookvlakken combineren tot 
één groot, en kan u met CombiZone ook de 
temperatuurbediening van de twee vlakken 
samenvoegen.

FlexInduction
Een of meerdere pannen, achter of naast 
elkaar - met FlexInduction van Bosch heeft u 
zelf de keuze. U kan uw kookplaat als een con-
ventionele inductieplaat gebruiken, met vier 
aparte kookvlakken bijvoorbeeld, of deze met 
één druk op de knop samenvoegen tot twee 
grote kookvlakken. Zo kan u plaats maken voor 
een groter stuk kookgerei, zoals een braad-
slee, wanneer u dat wenst.  

PowerInduction 
Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten 
wordt enkel warmte gegenereerd waar deze 
echt nodig is: op de onderkant van de pan. 
Dat betekent niet alleen dat het water in een 
inductiepan sneller wordt opgewarmd, maar 
ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel 
weinig gevaar dat kleine of grote vingers zich 
verbranden aan het glas van het kookvlak 
doordat het geen hoge temperaturen bereikt. 
Dankzij de automatische pandetectie schakelt 
de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer 
er geen pan op het kookvlak staat.

 

Pas de instellingen van uw kookplaat aan in 
de Home Connect app op uw smartphone of 
tablet. Met één simpele klik bevestigt u deze 
op de kookplaat.

Hood Control: bedien uw dampkap via uw 
kookplaat
Vergeet vingervlekken en bedien uw dampkap 
nu gewoon via uw kookplaat. Dampkap en 
kookplaat zijn uitgerust met een WiFi module, 
die interactie tussen beide toestellen mogelijk 
maakt. Zodra uw kookplaat geactiveerd wordt, 
springt uw dampkap aan, en wordt de Perfec-
tAir sensor automatisch geactiveerd. Zo wordt 
damp reeds verwijderd vanaf het moment dat 
u begint te koken. Wanneer u klaar bent, blijft 
de dampkap nog even draaien – zo bent u 
zeker dat onaangename geurtjes echt verdwe-
nen zijn. Indien u de dampkap direct wilt 
bedienen, activeer dan de manuele modus op 
uw kookplaat met één enkele vingerbeweging. 
Nu controleert u de zuigkracht van uw damp-
kap via de gebruikersinterface van uw kook-
plaat. Naast de zuigkracht kunt u ook de 
verlichting van uw dampkap regelen. Met 
slechts een paar instellingen heeft u echt alles 
onder controle: uw dampkap én uw kookplaat.

Gaskookplaten

FlameSelect
Koken op gas was altijd al een plezier voor 
de zintuigen. Maar wanneer u de vlam moet 
regelen, komt er vaak wat giswerk aan te pas: 
500 gram is altijd 500 gram - en twee eieren 
zijn twee eieren. Maar wat is een ‘matig vuur’ 
precies wanneer u op gas kookt? Met onze 
nieuwe gaskookplaten met FlameSelect 
hoeft u niet langer te gissen. De kookplaten 
zijn immers uitgerust met negen precies 
gedefinieerde vermogensstanden, waarmee 
u gemakkelijk en betrouwbaar de nodige 
warmteniveaus kunt aanpassen. Zo bekomt u 
keer op keer een perfect resultaat – gewoon 
vanuit de losse pols.

PerfectFry PowerBoost Hood Control

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Vitrokeramische kookplaten Serie 4  - Serie 6

Inductiekookplaten - 60 cm - Serie 4  - Serie 6 - Serie 8
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Referentie PKE61RBA2E   CD PKF611BB2E CD PKG775FP2E NAT PKN811BA2E NAT
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 6 Serie 4

RRP* (€) 399,99 € 449,99 € 799,99 € 629,99 €

Breedte 60 cm 60 cm 70 cm (nis van 60 cm) 80 cm

Type zones HighSpeed - elektrisch HighSpeed - elektrisch HighSpeed - elektrisch HighSpeed - elektrisch

Aantal kookzones 4 zones 4 zones (1 var. zone) 4 zones (2 var. zones) 4 zones (1 var. & 1uitbr.)

Bediening  TouchSelect TouchSelect DirectSelect TouchSelect

PowerBoost -/- -/- /- -/-

MoveMode - - - -

Home Connect/HoodControl -/- -/- -/- -/-

Afwerking Zonder kader Zonder kader Inox-facet Zonder kader

Referentie PUE645BB1E SD PIF645BB1E   CD PXE651FC1E CD PXX675DC1E NAT
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 6 Serie 8

RRP* (€) 559,99 € 689,99 € 989,99 € 1.289,99 €

Breedte 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

Type zones SmartInduction PowerInduction  FlexInduction FlexInduction

Aantal kookzones 4 zones 4 zones (1 uitbreidbare) 4 zones (1 Flex.) 4 zones (2 Flex.)

Bediening  TouchSelect  TouchSelect DirectSelect DirectSelect Premium

PowerBoost - -

MoveMode

Home Connect/HoodControl  -  -

Afwerking -/- -/- -/- -/-

Finition Inox kader Inox kader U-facet Inox-facet

NEW NEW NEW NEW 
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Referentie PVS851FB5E   CD PIV875DC1E NAT PXE875DC1E NAT PXV875DV1E NAT
Serie Serie 6 Serie 8 Serie 8 Serie 8

RRP* (€) 1.079,99 € 1.329,99 € 1.439,99 € 1.569,99 €

Breedte 80 cm 80 cm 80 cm 80 cm

Type zones CombiInduction PowerInduction FlexInduction FlexInduction

Aantal kookzones 4 zones (1 combi) 5 zones 4 zones (1 Flex.&1 XXL) 5 zones (1 Flex.)

Bediening DirectSelect DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect Premium

PerfectFry -

PowerBoost

MoveMode -

Home Connect/HoodControl -/- -/- -/- /

Afwerking U-facet Inox-facet Inox-facet Inox-facet

Referentie PIV975DC1E NAT
Serie Serie 8

RRP* (€) 1.589,99 €

Breedte 90 cm

Type zones PowerInduction

Aantal kookzones 5 zones (1 XXL)

Bediening DirectSelect Premium

PerfectFry

PowerBoost

MoveMode -

Home Connect/HoodControl -/-

Afwerking Inox-facet

Inductiekookplaten - 80 cm - Serie 6 - Serie 8

Inductiekookplaten - 90 cm - Serie 8

Inox-facet
Afgeschuinde voorrand en  

roestvrij stalen zijafwerking.

Inox kader rondom
Een modern design met vlakke 

roestvrijstalen rand zodat die kan 

worden ingewerkt in een besta-

ande opening van een aanrecht.

Zonder kader

U-Facet
Een afgeschuinde rand aan  

de voor- en zijkanten van  

de kookplaat.
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Referentie PGH6B5B90 NAT PNP6B6B90 NAT PCQ7A5B90   NAT PPQ7A6B20 NAT
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 6 Serie 6

RRP* (€) 379,99 € 429,99 € 719,99 € 909,99 €

Breedte 60 cm 60 cm 75 cm 75 cm

Kookzones 4 branders (wok 3,3kW) 4 branders 5 branders (wok 4kW) 5 branders (wok 4kW)

Bediening Ergonomische knoppen Ergonomische knoppen Ergonomische knoppen Ergonomische knoppen

FlameSelect - -

Afwerking Inox Hardglas (zwart) Inox Piano a filo (zwart glas)

Pottendragers Gietijzeren Gietijzeren Gietijzeren Gietijzeren

Thermokoppel

Gaskookplaten Serie 4 - Serie 6

Inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap Serie 4 - Serie 6

Referentie PIE811B15E    CD PVQ731F15E    NAT
Serie Serie 4 Serie 6

RRP* (€) 2.299,99 € 2.489,99 €

Breedte 80 cm 70 cm (nis van 60 cm)

Type zones PowerInduction CombiInduction

Aantal kookzones 4 4 (2 CombiZones)

Bediening TouchSelect DirectSelect

Kringloopwerking/Luchtafvoer / /

Energielabel** B B

PowerBoost

Afwerking Zonder kader Zonder kader, afschuinde 
voorrand

EcoSilenceDrive

Luchtafvoer (DIN/EN 61591) (m³/u): normale  
werking/intensiefstand

500/575 500/622

Geluidsniveau (dB): normale werkin 68 69

Aantal vermogenstanden 3+1 intensief 9+2 intensief

Vetfilters/vaatwasserbestendig 2/ 2/

Condensatie en vloeistof verzamelaar en  
overloopreservoir (ml)

200+700 ml 200+700 ml
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Inductiekookplaten met geïntegreer-
de dampkap: EcoSilence Drive ™
Uiterst efficiënte motor. Bespaart 
op stroom, maar niet op prestaties: 
de EcoSilence Drive™-motor wordt 
aangedreven door een permanente 
magneet en veroorzaakt geen enkele 
mechanische wrijving, waardoor er 
geen kracht verloren gaat. Dat maakt 
de motor niet alleen extreem robuust, 
geruisloos en duurzaam, maar ook 
nog eens efficiënt. Want door het ge-
bruik van een krachtige ventilator met 
EcoSilence Drive™-motortechnologie 
spaart een nieuwe dampkap van 
Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis* 
uit.

*  Bij gemiddeld gebruik van de ventilator 
gedurende een uur per dag op stand 2 en 
inschakeling van de verlichting gedurende  
2 uur per dag.
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Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten  
met geïntegreerde dampkap
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HEZ9VEDU0
Verplichte toebehoren voor configuraties  
in luchtafvoer.

HEZ9VRUD0
Installatie-kit voor niet geleide 
kringlookpwerking.

HEZ9VRPD0
Installatie-kit voor gedeeltelijk of volledig 
geleide kringloopwerking tot onder  
meubel/plint.

Installatiemogelijkheden voor kookplaten met geïntegreerde dampkap

Referentie              Marktprijs*

HEZ9VEDU0 Akoestische filters voor luchtafvoer € 42,99

HEZ9VRUD0 Kit voor kringloopwerking CleanAir zonder afvoerkanaal nodig 
Deze kit volstaat voor installatie. Er is geen andere leiding nodig. € 99,99

HEZ9VRPD0 Kit voor kringloopwerking CleanAir met afvoerkanalen  
tot onder de meubel/plint € 99,99

HEZ9VRCR0 CleanAir vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie € 69,99

HEZ9VDSM1 Vlakkanaal Zacht kunststof 500 mm € 17,99

HEZ9VDSM2 Vlakkanaal Zacht kunststof 1000 mm € 34,99

HEZ9VDSB1 Horizontale bocht 90° in kunststof € 28,99

HEZ9VDSB2 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm) € 28,99

HEZ9VDSB3 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm) € 28,99

HEZ9VDSB4
(beschikbaar vanaf  

april 2021)
Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm) € 28,99

HEZ9VDSI0 Overgangstuk vlak naar rond in kunststof € 28,99

HEZ9VDSS1 Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 11,99

HEZ9VDSS2 
(beschikbaar vanaf  

april 2021)
Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 69,99
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Dampkappen
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Een frisse wind in uw keuken.

Luchtafvoer en kringloopwerking
Meeste van de dampkappen van Bosch 
zijn verkrijgbaar in uitvoeringen voor 
luchtafvoer en voor kringloopwerking. 
Voor nog betere resultaten in kringloop-
werking beschikt u voor heel wat model-
len over de optionele CleanAir-module, 
eveneens beschikbaar in geïntegreerde 
versie.

Geïntegreerde recirculatiemodule: 
elegant, discreet, extreem efficiënt.
De recirculatiemodule kan perfect 
geïntegreerd worden in alle Box Design 
wanddampkappen van Bosch. In 
tegenstelling tot de klassieke op de 
schouw geïnstalleerde module, is deze 
module in de schouw geïntegreerd en dus 
onzichtbaar. Om de filter te kunnen 
vervangen moet een minimale afstand 
van 25 cm tot het plafond worden 
voorzien.

LED-verlichting
De LED-verlichting bestaat uit leds met 
lange levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per 
dag branden, gaan ze ongeveer 40 jaar 
mee. 

Bedien uw dampkap nu volledig vanop 
afstand dankzij de geïntegreerde Wifi-
module. Zo past u de instellingen van uw 
dampkap in alle rust aan in de Home 
Connect app. Selecteer bijvoorbeeld de 
automatische naventilatie nadat u uw 
kookplaat heeft uitgeschakeld. Daar-
naast geeft de app u ook informatie over 
het onderhoud van uw dampkap. Home 
Connect zorgt voor een nog praktischer 
gevoel tijdens het koken.

Hood Control: bedien uw dampkap 
via uw kookplaat
Vergeet vingervlekken en bedien uw 
dampkap nu gewoon via uw kookplaat. 
Dampkap en kookplaat zijn uitgerust met 
een WiFi module, die interactie tussen 
beide toestellen mogelijk maakt. Zodra 
uw kookplaat geactiveerd wordt, springt 
uw dampkap aan, en wordt de PerfectAir 
sensor automatisch geactiveerd. Zo 
wordt damp reeds verwijderd vanaf het 
moment dat u begint te koken. Wanneer u 
klaar bent, blijft de dampkap nog even 
draaien – zo bent u zeker dat onaange-
name geurtjes echt verdwenen zijn. 
Indien u de dampkap direct wilt bedie-
nen, activeer dan de manuele modus op 
uw kookplaat met één enkele vingerbewe-
ging. Nu controleert u de zuigkracht van 
uw dampkap via de gebruikersinterface 
van uw kookplaat. Naast de zuigkracht 
kunt u ook de verlichting van uw dampkap 
regelen. Met slechts een paar instellingen 
heeft u echt alles onder controle: uw 
dampkap én uw kookplaat.

Standaard actieve koolstoffilter
 60-80% geurreductie

 Na 6-12 maanden vervangen

 Vislucht-werende coating

CleanAir Plus-filter 
 Meer dan 90% geurreductie

  Na 12-18 maanden vervangen

 Vislucht-werende coating

  Lamellenfilter met tot 5 dB geluids- 

vermindering en tot 100 m³/h  

meer afvoervermogen

  Filtert 99% van alle pollen uit de lucht

Regenereerbare actieve koolstoffilter
  Meer dan 90% geurreductie

  Gaat tot wel 10 jaar mee

  Om de 4 maanden regenereren

  Op 200 °C in de oven regenereren  

(warme lucht) gedurende 120 min.

Geïntegreerde CleanAirPlus module LED-verlichting Hood Control

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Referentie DUL63CC20   NAT DUL93CC40 NAT DUL93CC20 NAT
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 219,99 € 269,99 € 269,99 €

Type Onderbouwbaar Onderbouwbaar Onderbouwbaar

Kleur Wit Bruin Wit

Breedte 60 cm 90 cm 90 cm

EcoSilenceDrive - - -

Luchtafvoer (DIN/EN 61591) 
(m³/h): normaal/intensief

350 350 350

Geluidsniveau (dB) :  
normale werking

72 72 72

Kringloopwerking/Luchtafvoer / / /

Energielabel** D D D

Home Connect/HoodControl -/- -/- -/-

LED light

Commentaar - - -

Referentie DBB66AF50 CD DBB96AF50 CD
Serie Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 519,99 € 579,99 €

Type Design schouwdampkap Design schouwdampkap

Kleur Inox Inox

Breedte 60cm 90cm

EcoSilenceDrive - -

Luchtafvoer (DIN/EN 61591) 
(m³/h): normaal/intensief

620 620

Geluidsniveau (dB) :  
normale werking

70 70

Kringloopwerking/Luchtafvoer / /

Energielabel** A A

Home Connect/HoodControl -/- -/-

LED light

Commentaar Voor installatie in een hangkast Voor installatie in een hangkast

Onderbouwbare dampkappen

Design schouwdampkappen
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Referentie DFL063W56 CD DFS067A51 NAT DFR097A52   CD
Serie Serie 2 Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 259,99 € 649,99 € 729,99 €

Type Telescopisch Telescopisch Telescopisch

Kleur Zilver metallic Inox Zilver metallic

Breedte 60cm 60cm 90cm

EcoSilenceDrive -

Luchtafvoer (DIN/EN 61591) 
(m³/h): normaal/intensief

328 399/728 397/729

Geluidsniveau (dB) :  
normale werking

64 53 53

Kringloopwerking/Luchtafvoer / / /

Energielabel** C A A

Home Connect/HoodControl -/- -/- -/-

LED light

Commentaar Afwerkingsprofiel in optie - Afwerkingsprofiel in optie

Telescopische dampkappen

Decoratieve wanddampkappen

Referentie DWP94BC60   CD DWB96BC50   CD
Serie Serie 2 Serie 2

RRP* (€) 449,99 € 539,99 €

Type Decoratieve wanddampkap Decoratieve wanddampkap

Kleur Zwart Inox

Breedte 90cm 90cm

EcoSilenceDrive - -

Luchtafvoer (DIN/EN 61591) 
(m³/h): normaal/intensief

365/- 619/-

Geluidsniveau (dB) :  
normale werking

65 70

Kringloopwerking/Luchtafvoer / /

Energielabel** D B

Home Connect/HoodControl -/- -/-

LED light

Commentaar - -

NEW 
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Referentie DRC97AQ50 NAT DRC96AQ50 NAT DRR16AQ20 NAT
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 6

RRP* (€) 1419,99 € 1569,99 € 2099,99 €

Type Plafonddampkap - Afzuiggroep Plafonddampkap - Compacte 
afzuiggroep

Plafonddampkap - afzuiggroep  
Plug & Play

Kleur Inox Inox Wit

Breedte 90 cm 90 cm 100 cm

EcoSilenceDrive -

Luchtafvoer (DIN/EN 61591) 
(m³/h): normaal/intensief

458/798 434/734 409/580

Geluidsniveau (dB) :  
normale werking

56 61 68

Kringloopwerking/Luchtafvoer / / /-

Energielabel** A B -

Home Connect/HoodControl / / /

LED light

Commentaar - Hoogte van de nis >=20 cm -

Plafonddampkappen - Plug&Play

Referentie DWK67EM60 NAT DWK87EM60 NAT DWK87CM60 NAT DWK87CM20 NAT
Serie Serie 2 Serie 2 Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 789,99 € 839,99 € 939,99 € 939,99 €

Type HeadFree HeadFree HeadFree HeadFree

Kleur Zwart Zwart Zwart Wit

Breedte 60cm 80cm 80cm 80cm

EcoSilenceDrive - - - -

Luchtafvoer (DIN/EN 61591) 
(m³/h): normaal/intensief

399/669 399/669 416/700 416/700

Geluidsniveau (dB) :  
normale werking

60 60 58 58

Kringloopwerking/Luchtafvoer / / / /

Energielabel** B B B B

Home Connect/HoodControl -/- -/- -/- -/-

LED light

Commentaar - - Installatie mogelijk zonder 
schouw

Installatie mogelijk zonder 
schouw
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*  Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers 
wereldwijd. Bron: Euromonitor, Afzet, 2020

Vaatwassers
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De voordelen van de volledig  
integreerbare vaatwassers.

De juiste hoogte van uw vaatwasser kiezen.

NEW – 3e korf 
De nieuwe, innovatieve korf kan veilig worden 

uitgetrokken, garandeert een perfecte reini-

ging en biedt 25% meer plaats voor keukenge-

rei van klein en groot formaat. Dankzij de 

gegolfde vorm, de siliconen elementen en de 

uitneembare messenhouder krijgt moeilijk in 

te passen vaatwerk, zoals lange messen, nu 

ook een veilige plek in de korf.

TimeLight 
Dankzij TimeLight ziet u niet alleen 

dat uw vaatwasser nog werkt, maar 

ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk 

stadium het programma zich bevindt.

InfoLight  

Een rood LED-punt op de vloer geeft 

aan of uw volledig geïntegreerde 

vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.

Varioscharnier
Tot voor kort waren hoog ingebouwde 

vaatwasser alleen mogelijk met grote tus-

senruimtes tussen de meubelfronten. Dat is 

nu verleden tijd. Dankzij het VarioScharnier 

hoeft u geen compromissen meer te sluiten: 

Het volledig geïntegreerde meubelfront 

schuift bij het openen van de deur iets naar 

boven. Hierdoor worden grote openingen tus-

sen de meubelfronten vermeden, zelfs bij een 

sokkelhoogte van 5 tot 9 cm.

Extra hoge vaatwassers: 86,5 cm

Voordelen:

•  Door de extra hoogte van 5 cm wint u 10% meer nuttige inhoud in 

de binnenruimte van de vaatwassers.

•  In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter 

ruimte weggegeven.

•  In de grotere spoelruimte is plaats voor borden met een doorsnede 

van bijv. 33 cm.

Voor inbouw van uw vaatwasser in de hoogte:

gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website:

www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

Derde korf TimeLight InfoLight

22

81,5 cm hoogte
voor vaatwassers zonder Vario-besteklade

31

27

26

Max. diameter van
de borden in cm.

86,5 cm hoogte
voor vaatwassers zonder Vario-besteklade

29

29

24

34

Max. diameter van
de borden in cm.

Meer weten over de eigenschappen die onze vaatwassers bieden?  
Je vindt alle info op pg. 21-23.

Eigenschappen afhankelijk van het model.



|62

Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - 81,5 cm

Referentie SGV2ITX48E  CD SGV4ITX11E   CD SGV4HBX40E   CD SMV6ZAX00E   CD
Serie Serie 2 Serie 4 Serie 4 Serie 6

RRP* (€) 739,99 € 819,99 € 949,99 € 1.089,99 €

Hoogte 81,5cm 81,5cm 81,5cm 81,5cm

Energielabel** E E D C

Zeolith/EfficientDry -/- -/- -/- /-

Warmtewisselaar - -

Waterverbruik (l) 9,5 9,5 9,5 9,5

Geluidsniveau (dB) 46 46 44 44 

OpenAssist/Varioscharnier -/- -/- -/- -/-

Lade/3e korf -/- -/- In optie -/-

Korven Vario VarioFlex Flex Flex

Extra Clean Zone - - - -

Light (info)  InfoLight  InfoLight  InfoLight  InfoLight

Inhoud 12 12 13 13

RackMatic -

Kuip Polinox Polinox Inox Inox

Home Connect - - -

Referentie SMV6ZCX00E CD SMD6TCX00E NAT SMV8YCX01E NAT
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 8

RRP* (€) 1139,99 1339,99 1519,99

Hoogte 81,5cm 81,5cm 81,5cm

Energielabel** C A B

Zeolith/EfficientDry /- / /

Warmtewisselaar

Waterverbruik (l) 9,5 9,5 9,5

Geluidsniveau (dB) 44 44 43 

OpenAssist/Varioscharnier -/- /- -/-

Lade/3e korf /- /- /-

Korven Flex Flex Max Flex Pro

Extra Clean Zone - -

Light (info)  InfoLight  InfoLight  TimeLight

Inhoud 14 14 14

RackMatic

Kuip Inox Inox Inox

Home Connect 

NEW 

NEW 

NEW NEW 

A AG
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Volledig integreerbare vaatwassers - 60 cm - 86,5 cm
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Volledig integreerbare vaatwasser - 45 cm - 81,5 cm

Referentie SHV4HAX48E CD SBV6ZCX00E CD SBD6TCX00E CD
Serie Serie 4 Serie 6 Serie 6

RRP* (€) 999,99 1189,99 1389,99

Hoogte 86,5cm 86,5cm 86,5cm

Energielabel** D C A

Zeolith/EfficientDry -/- /- /

Warmtewisselaar - -

Waterverbruik (l) 9,5 9,5 9,5

Geluidsniveau (dB) 44 44 44 

OpenAssist/Varioscharnier -/- -/- /-

Lade/3e korf -/- /- /-

Korven Flex Flex Flex

Extra Clean Zone - - -

Light (info)  InfoLight  InfoLight  InfoLight

Inhoud 13 14 14

RackMatic

Kuip Inox Inox Inox

Home Connect -

Referentie SRV2HKX41E NAT
Serie Serie 2

RRP* (€) 919,99

Hoogte 81,5cm

Energielabel** E

Zeolith/EfficientDry -/-

Warmtewisselaar -

Waterverbruik (l) 8,5

Geluidsniveau (dB) 46 

OpenAssist/Varioscharnier -/-

Lade/3e korf -/-

Korven Vario

Extra Clean Zone -

Light (info)  InfoLight

Inhoud 9

RackMatic -

Kuip Inox

Home Connect -

NEW 

NEW NEW 

A AG
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Integreerbare vaatwassers - 60 cm
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Referentie SGI4HTS31E CD SGI4HVS31E CD SGI4HAS48E   CD
Serie Serie 4 Serie 4 Serie 4

RRP* (€) 819,99 869,99 949,99

Hoogte 81,5cm 81,5cm 81,5cm

Energielabel** E E D

Zeolith/EfficientDry -/- -/- -/-

Warmtewisselaar

Waterverbruik (l) 9,5 9,5 9,5

Geluidsniveau (dB) 46 46 44 

OpenAssist/Varioscharnier -/- -/- -/-

Lade/3e korf -/- /- -/-

Korven VarioFlex VarioFlex Flex

Extra Clean Zone - - -

Light (info) - - -

Inhoud 12 13 13

RackMatic

Kuip Polinox Polinox Inox

Home Connect - - -

Referentie SMI6ZCS00E   CD SMI6TCS00E   NAT SMI8YCS01E NAT
Serie Serie 6 Serie 6 Serie 8

RRP* (€) 1139,99 1289,99 1469,99

Hoogte 81,5cm 81,5cm 81,5cm

Energielabel** C A B

Zeolith/EfficientDry /- / /

Warmtewisselaar

Waterverbruik (l) 9,5 9,5 9,5

Geluidsniveau (dB) 44 44 43 

OpenAssist/Varioscharnier -/- -/- -/-

Lade/3e korf /- /- /-

Korven Flex Flex Max Flex Pro

Extra Clean Zone - -

Light (info) - - -

Inhoud 14 14 14

RackMatic

Kuip Inox Inox Inox

Home Connect 

NEW

A AG

NEW

NEW

NEW
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Koelkasten 
en diepvriezers
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Voldoende ruimte voor al uw  
boodschappen en alle vitamines.

Vlakscharnier met professionele  
demping
De koelkastdeur wordt zachtjes en geluidloos 

gesloten dankzij de dempende deursluitings-

hulp; de deur sluit zelfs zelfstandig wanneer 

ze lichtjes openstaat. Het professionele 

dempingsysteem remt de sluiting automa-

tisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld 

hun vingers niet zouden klemmen.

PerfectFit: Comfortabel gebruik  
van uw keukenkasten
Maak optimaal gebruik van de volledige 

hoogte van uw keukenmeubilair: de totale 

hoogte van een toestel op de markt bedraagt 

gebruikelijk 178 cm. Met de juiste combinatie 

van Bosch PerfectFit toestellen kan u echter 

een totale hoogte van 212 cm* behalen. 

Combineer bijvoorbeeld een integreerbare 

Bosch koelkast (zonder diepvriesvak) de 

KIR41AFF0 van 122,5 cm met onze 

integreerbare diepvriezer van 72 cm. 

Resultaat: een opslagcapaciteit tot 307 liter, 

ideaal voor al uw boodschappen.

*Totale installatiehoogte hangt af van de 

dikte van het paneel tussen koelkast en 

diepvriezer.

SoftClose scharnieren

Meer weten over de eigenschappen 
die onze koelkasten bieden? Je vindt 
alle info op pg. 28-30.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Eéndeurskoelkasten - 88 cm

Eéndeurskoelkasten - 102,5 cm

Referentie KIR18NSF3 NAT KIL18NSF0 SD KIL18NFF0   CD
Serie Serie 2 Serie 2 Serie 2

RRP* (€) 659,99 739,99 849,99

Hoogte 88 88 88

Energielabel** F F F

Type scharnieren glijbevestigingstechniek glijbevestigingstechniek vlakscharniertechniek 

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

150 112 112

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) - 17 17

Versheid systeem - - -

PerfectFit - - -

EasyAccess - - -

VarioZone - - -

Referentie KIR20NFF0 NAT KIL20NFF0 NAT KIR31AFF0 NAT
Serie Serie 2 Serie 2 Serie 6

RRP* (€) 819,99 € 899,99 € 889,99 €

Hoogte 102,5 102,5 102,5

Energielabel** F F F

Type scharnieren vlakscharniertechniek vlakscharniertechniek vlakscharniertechniek

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

181 142 172

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) - 17 -

Versheid systeem - -  VitaFresh plus

PerfectFit - -

EasyAccess - -

VarioZone - - -

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
**  Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G - Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde  

afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm.  
Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.
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Eéndeurskoelkasten - 122,5 cm

Eéndeurskoelkasten - 177,5 cm

Referentie KIR24NSF0   CD KIL24NSF3 NAT KIR41AFF0 NAT KIL42AFF0   CD
Serie Serie 2 Serie 2 Serie 6 Serie 6

RRP* (€) 789,99 889,99 959,99 999,99

Hoogte 122,5 122,5 122,5 122,5

Energielabel** F F F F

Type scharnieren glijbevestigingstechniek glijbevestigingstechniek vlakscharniertechniek vlakscharniertechniek

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

221 183 211 180

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- - - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) - 17 - 15

Versheid systeem - -  VitaFresh plus  VitaFresh plus

PerfectFit - - -

EasyAccess - -

VarioZone - - - -

Referentie KIR81VSF0 CD KIR81AFE0 NAT KIL82AFF0 NAT KIR81ADE0   CD
Serie Serie 4 Serie 6 Serie 6 Serie 6

RRP* (€) 989,99 1099,99 1199,99 1299,99

Hoogte 177,5 177,5 177,5 177,5

Energielabel** F E F E

Type scharnieren glijbevestigingstechniek vlakscharniertechniek vlakscharniertechniek vlakscharniertechniek (SoftClose)

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

319 319 252 319

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- - - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) - - 34 -

Versheid systeem -  VitaFresh plus  VitaFresh plus  VitaFresh plus

PerfectFit - -

EasyAccess -

VarioZone - - - -
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Eéndeurskoelkasten - 177,5 cm

Bottom-Freezers - 177,5 cm

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (10/2021). BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen.
**  Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G - Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde  

afstandhouders gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm.  
Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Diepvriezer - 88 cm

Referentie KIL82ADE0   CD KIF81PFE0 NAT
Serie Serie 6 Serie 8

RRP* (€) 1559,99 1559,99

Hoogte 177,5 177,5

Energielabel** E E

Type scharnieren vlakscharniertechniek 
(SoftClose)

vlakscharniertechniek

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

251 206

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

- 83

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 34 -

Versheid systeem VitaFresh plus VitaFresh pro 0°C

PerfectFit -

EasyAccess

VarioZone - -

Referentie KIV87VSE0   CD KIS86AFE0 NAT KIN86NSF0 CD
Serie Serie 4 Serie 6 Serie 2

RRP* (€) 1099,99 1259,99 1239,99

Hoogte 177,5 177,5 177,5

Energielabel** E E F

Type scharnieren glijbevestigingstechniek vlakscharniertechniek glijbevestigingstechniek

Netto-inhoud koelgedeelte 4-8°C (l) 200 192 184

Netto-inhoud koelgedeelte 0°C (l) - - -

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 70 74 76

Versheid systeem VitaFresh VitaFresh plus -

PerfectFit - - -

EasyAccess - -

VarioZone - -

Referentie GIV21AFE0   CD
Serie Serie 6

RRP* (€) 959,99

Hoogte 88

Energielabel** E

Type scharnieren vlakscharniertechniek

Netto-inhoud koelgedeelte 
4-8°C (l)

-

Netto-inhoud koelgedeelte 
0°C (l)

-

Netto-inhoud vriesgedeelte (l) 96

Versheid systeem -

PerfectFit

EasyAccess -

VarioZone -

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost
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NEW 
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Productadvies op maat.
Maak een afspraak.

De Verlengde Waarborg van Bosch –
een langdurige bescherming

Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

 Eenvoudige online activering via www.bosch-home.be/nl/mybosch

 Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.

 Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten, beschikbaar over heel België

 Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden dan door Bosch gedragen

MyBosch Verlengde Waarborg – online activatie

De Verlengde Waarborg van Bosch is geldig na het succesvol online activeren ervan.

Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel* gebeuren via

www.bosch-home.be/nl/mybosch

Activeer de 3 jaar extra waarborg met de code die zich in de doos

“MyBosch Verlengde Waarborg” bevindt.

Ref. Q8BBECEWB1 – Vrijblijvend aanbevolen marktprijs : € 89,99

* MyBosch Verlengde Waarborg geldt voor volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, 
diepvriezers, fornuizen, (stoom)(microgolf)ovens, kookplaten en dampkappen.


