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Bosch in elk detail.

Hoe uw toestel kiezen?

Green Technology inside

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.

HomeProfessional
De topmodellen onder de Bosch wasmachines. Zoals de naam aangeeft 
beantwoorden deze toestellen aan de hoogste verwachtingen.

Natuur en milieu staan bij Bosch al tientallen jaren hoog op de agenda. 
Bosch doet er alles aan om door middel van efficiënte productiemethoden 
en verantwoord materiaalgebruik het milieu zoveel mogelijk te ontzien. Maar 
huishoudelijke toestellen hebben vooral effect op het milieu tijdens het 
gebruik. Maar liefst 90% van de milieuwinst is te behalen door het toestel zo 
schoon en efficiënt mogelijk te laten werken. Ook daarin gaan we dan tot het 
uiterste. Dankzij diverse innovaties behoren de huishoudelijke toestellen van 
Bosch inmiddels tot de energiezuinigste ter wereld. 

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 ty-
pische kwaliteit en perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En 
altijd voor 100%.
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Live update vanuit uw koelkast.

  Updates met livebeelden:  
Kijk in de winkel nog snel even wat er 
ontbreekt in de koelkast. De ingebouwde 
camera toont u de inhoud van uw koelkast  
via de app, waar u ook bent. (Enkel voor 
toestellen met “Camera in the fridge”).

  Smartphone-alarm:  
Staat uw koelkastdeur nog open? Geen 
probleem: de app waarschuwt u onmid-
dellijk. 

  Advies:  
U krijgt belangrijke tips over de ideale 
temperatuur en plaats om uw voedings-
waren in de koelkast te bewaren.

Uw wasmachine en uw  
droogautomaat hebben  
op alles een antwoord.

  Easy Start:  
Uw wasmachine en droogautomaat 
hebben alle antwoorden. Easy Start raadt 
u altijd het juiste programma aan. Zo 
wordt het leven meteen een héél stuk 
eenvoudiger.

   Bediening vanop afstand: 
Start uw wasmachine of uw droogauto-
maat op afstand, zodat die net klaar is 
wanneer u thuiskomt.

   Statusberichten: 
U hoeft niet zelf naar de wasruimte te 
gaan – zodra uw wasmachine of droogau-
tomaat klaar is, brengt de Home Connect-
app u op de hoogte.

Nu kunt u zelfs met uw tablet 
de vaat doen.

  Start vanop afstand:  
U kunt de vaatwasser vanop 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 vaatwas-
ser staat aan, en de vaatwastabletten 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.

Home Connect: 
Smart connectivity voor
een gemakkelijker leven.
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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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Optimale bewaring van uw voeding.

Zuinig in energie

A+++ en A++ koelkas-
ten en diepvriezers
De zuinige A++ en 

A+++ koelkasten en diepvriezers van Bosch 

verbruiken respectievelijk tot 21,4 % en tot 

47,6 % minder energie dan een toestel uit de 

energie-efficiëntieklasse A+.

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.

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. 

Comfort

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. 

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.

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. 

Multi-alarmsysteem
Akoestische en optische signalen waarschu-

wen bij ongewenste temperatuurstijgingen, 

openstaande deuren en stroomonderbre-

kingen. 

MultiAirflow-systeem
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.

AirFreshfilter 
Gedaan met onaangename geurtjes. De Air- 

Freshfilter met geïntegreerde actieve kool-

stoffilter absorbeert effectief specifieke 

geuren en verzekert zo de frisheid van de 

koelkast. En dit gedurende de volledige 

levenscyclus van het toestel. 

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.

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.

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost
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Flexibel, eenvoudig en mooi.

Flexibele indeling

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.

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. 

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.

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.

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. 

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.

IceTwister
Met verse ijsblokjes uit de handig 

uitneembare IceTwister smaken 

uw koele drankjes nog heerlijker. Eén vulling 

is goed voor 20 ijsblokjes.

EasyAccess Zone
Eenvoudige toegang en een duidelijk over-

zicht van uw diepvriesproducten in de boven-

ste zone van de diepvriezer.

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.

Display en bediening

TouchControl-regeling 
Met het elegante TouchControl-

bedieningspaneel is het aflezen en 

veranderen van de temperatuurinstellingen 

kinderspel. 

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

een goede leesbaarheid en een vlotte bedie-

ning.

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
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Verander de kleur van je koelkast 
wanneer je maar wil.

Met de nieuwe Vario Style Bottom-freezer 

van Bosch en zijn verwisselbaar paneel in 

kleur past u nu gewoon zelf het design aan. 

Kies uit 24 verfrissende kleuren – van  

fel kersrood tot een stijlvolle kleur zoals 

champagne of een zuivere en natuurlijke 

kleur zoals Aqua.

U heeft geen speciaal gereedschap of tech-

nische kennis nodig om het paneel te ver-

vangen. De slimme combinatie van verbor-

gen haken en magneten maken de panelen 

zeer veilig en eenvoudig te monteren. Daar 

staat Bosch nu eenmaal voor: verrassend 

eenvoudige technieken en oplossingen.
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Bottom-Freezer
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1   Hef de onderkant van het paneel op

2   Maak het paneel los aan de bovenkant

3     Bevestig het nieuwe paneel bovenaan

3, 2, 1 – klaar!
De Bosch Vario Style Bottom-Freezer 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 wilt.

Kleuren
Deurpaneel

Hoogte  
203 cm

Hoogte  
186 cm

Limoengroen KSZ1BVH00 KSZ1AVH00

Champagne KSZ1BVK00 KSZ1AVK00

Oranje KSZ1BVO00 KSZ1AVO00

Espresso brown KSZ1BVD00 KSZ1AVD00

Kersenrood KSZ1BVR00 KSZ1AVR00

Coffee brown KSZ1BVD10 KSZ1AVD10

Mat zwart KSZ1BVZ00 KSZ1AVZ00

Sunflower KSZ1BVF00 KSZ1AVF00

Framboos KSZ1BVE00 KSZ1AVE00

Pruim KSZ1BVL00 KSZ1AVL00

Muntgroen KSZ1BVJ00 KSZ1AVJ00

Aqua KSZ1BVU00 KSZ1AVU00

Parelblauw KSZ1BVN00 KSZ1AVN00

Petrolblauw KSZ1BVU10 KSZ1AVU10

Lichtblauw KSZ1BVT00 KSZ1AVT00

Lichtroos KSZ1BVP00 KSZ1AVP00

Parelwit KSZ1BVV00 KSZ1AVV00

Steengrijs KSZ1BVG00 KSZ1AVG00

Goud  KSZ1BVX00 KSZ1AVX00

Parel brons - NEW KSZ1BVO20 KSZ1AVO20

Parel antraciet - NEW KSZ1BVG10 KSZ1AVG10

Parelgroen - NEW KSZ1BVH10 KSZ1AVH10

Parelgrijs - NEW KSZ1BVG20 KSZ1AVG20

Parel aubergine - NEW KSZ1BVL10 KSZ1AVL10

Prijzen € 199,99* € 199,99*
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NoFrost - VitaFresh - A+++

•  Vario Style clipdoor deSign -  kleurrijke 
wisselbare deuren

•  noFrost - nooit meer ontdooien
•  elektronische regeling van de temperatuur via 

LED
• Multiairflow-systeem
•  easyaccess Shleves
•  airFresh filter
•  VitaFresh-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  

1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

NoFrost - VitaFresh - A++ 

•  Vario Style clipdoor deSign -  kleurrijke 
wisselbare deuren

•  noFrost - nooit meer ontdooien
•  elektronische regeling van de temperatuur via 

LED
• Multiairflow-systeem
•  easyaccess Shleves
•  airFresh filter
•  VitaFresh-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  

1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

Kgn39iJ3a - Vario Style - Serie 4 € 849,99*

• Energieklasse A++**: 273 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 255 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (0°C): 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):203x60x66 cm

alleen te bestellen in combinatie met een  
Vario Style clipdoor twv 199,99*

Kgn36iJ3a - Vario Style - Serie 4 € 799,99*

• Energieklasse A++**: 260 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 213 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (0°C): 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x66 cm

alleen te bestellen in combinatie met een  
Vario Style clipdoor twv 199,99*

18
6 

cm

Meervoudig beveiligingssysteem • Super-koelen met automatische uitschakeling
Super-vriezen met automatische uitschakeling • led-verlichting • VarioZone

20
3 

cm

Kgn39iJ4a - Vario Style - Serie 4 € 1049,99*

• Energieklasse A+++**: 182 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 255 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (0°C): 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):203x60x66 cm

alleen te bestellen in combinatie met een  
Vario Style clipdoor twv 199,99*

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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Nofrost - VitaFresh pro - A+++

• HoMe connect ready
• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol - elektronische bediening via lcd 

in de deur geïntegreerd
• Multiairflow-systeem
• easyaccess Shelves
• airFreshfilter
• led spotlight + led-verlichting in zijwand
•  VitaFresh pro-systeem - 1 grote lade met 

vochtigheidsregeling voor groenten en fruit, 1 lade 
voor vlees en vis

NoFrost - VitaFresh plus - 
IndoorElectronic - A+++

• HoMe connect ready
• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol - elektronische bediening via lcd 

in de deur geïntegreerd
• Multiairflow-systeem
• easyaccess Shelves
• airFreshfilter
• led spotlight + led-verlichting in zijwand
•  VitaFresh plus-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  

1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

Kgn39ai45 - inox AntiFingerprint - Serie 6  € 1199,99*

• Energieklasse A+++**: 182 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 258 l
• Netto-inhoud VitaFresh plus gedeelte (circa 0°C): 21 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):203x60x66 cm

Kgn36ai45 - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1149,99*

• Energieklasse A+++**: 173 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 216 l
• Netto-inhoud VitaFresh plus gedeelte (circa 0°C): 21 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

Bottom-Freezer NoFrost A+++

KgF56SB40 - zwart glas - Serie 8 € 1699,99*

KgF56pi40 - inox AntiFingerprint - Serie 8 € 1499,99*

• Energieklasse A+++**: 216 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 251 l
• Netto-inhoud VitaFresh pro gedeelte (0°C): 124 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 105 l
• Afmetingen (HxBxD):193x70x80 cm

KgF39SW45 - wit glas - Serie 8 € 1549,99*

KgF39pi45 - inox AntiFingerprint - Serie 8 € 1349,99*

• Energieklasse A+++**: 180 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 175 l
• Netto-inhoud VitaFresh pro gedeelte (0°C): 81 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):203x60x66 cm

18
6 

cm
19

3 
cm

 Meervoudig beveiligingssysteem • Super-koelen met automatische uitschakeling         Super-vriezen met automatische uitschakeling • led-verlichting • VarioZone

KGF56SB40KGF39SW45 KGN39AI45

20
3 

cm

VitaFreshproVitaFreshpro
VitaFresh plusVitaFresh plus
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NoFrost - VitaFresh -  
IndoorElectronic - A+++

• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol - digitale elektronische bediening via 

LED in de deur geïntegreerd
• Multiairflow-systeem
• easyaccess Shelves
• airFreshfilter

•  VitaFresh-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  
1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

NoFrost - VitaFresh - A+++

• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol - led-bediening 

• Multiairflow-systeem
• easyaccess Shelves
• airFreshfilter

•  VitaFresh-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  
1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

Kgn36Vl4a - inoxLook - Serie 4 € 949,99*

• Energieklasse A+++**: 173 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 213 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (circa 0°C): 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x66 cm

Kgn36Xi4a - inox AntiFingerprint - Serie 4 € 1049,99*

• Energieklasse A+++**: 173 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 213 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (circa 0°C): 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x66 cm

 Meervoudig beveiligingssysteem • Super-koelen met automatische uitschakeling         Super-vriezen met automatische uitschakeling • led-verlichting • VarioZone

Kgn39Xi46 - inox AntiFingerprint - Serie 4 € 1099,99*

• Energieklasse A+++**: 182 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 255 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (circa 0°C): 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):203x60x66 cm

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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NoFrost - VitaFresh plus - A++

• HoMe connect ready
• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol - elektronische bediening via lcd 

in de deur geïntegreerd
• Multiairflow-systeem
• easyaccess Shelves
• airFreshfilter
•  VitaFresh plus-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  

1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

• premium led spotlight + led-verlichting in zijwand

Kgn39ai35 - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 999,99*

• Energieklasse A++**: 273 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 258 l
• Netto-inhoud VitaFresh plus gedeelte (circa 0°C): 21 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):203x60x66 cm

Kgn36ai35 - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 949,99*

• Energieklasse A++**: 260 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 216 l
• Netto-inhoud VitaFresh plus gedeelte (circa 0°C): 21 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x66 cm

Bottom-Freezer NoFrost A++

20
3 

cm
18

7 
cm

18
6 

cm

         Meervoudig beveiligingssysteem • Super-koelen        met automatische uitschakeling • Super-vriezen met automatische uitschakeling • led-verlichting • VarioZone

KGN39AI35

VitaFresh plusVitaFresh plus
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NoFrost - VitaFresh - A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
• elektronische temperatuurregeling via led

• Multiairflow-systeem
• easyaccess shelves
• airFreshfilter
•  VitaFresh-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  

1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit 

NoFrost - VitaFresh -  
IndoorElectronic - A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol - elektronische bediening via led 

in de deur geïntegreerd
• Multiairflow-systeem
• easyaccess shelves
• airFreshfilter
•  VitaFresh-systeem - 2 lades voor vlees en vis,  

1 grote lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit 
(Kgn36Hi32: 1 grote lade voor vlees en vis)

Kgn39Vl35 - inoxLook - Serie 4 € 799,99*

• Energieklasse A++**: 273 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 255 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte: 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):203x60x66 cm

Kgn36Hi32 - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1199,99*

HomE CoNNECt - CamEra iN tHE fridgE
• Energieklasse A++**: 260 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 211 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (circa 0°C): 23 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 86 l
• Afmetingen (HxBxD):187x60x66 cm

Kgn36Xl3p - inoxlook - Serie 4 € 799,99*

• Energieklasse A++**: 260 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 213 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (circa 0°C): 24 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 87 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

         Meervoudig beveiligingssysteem • Super-koelen        met automatische uitschakeling • Super-vriezen met automatische uitschakeling • led-verlichting • VarioZone

KGN36HI32 KGN39VL35

Camera in 
the fridge

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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KGV36VB32S
KGV36VR32S

LowFrost - colour - A++

• lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
• elektronische temperatuurregeling via led
• automatische ontdooiing koelgedeelte
• dynamische koeling dankzij ventilator

•  VitaFresh-lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

• Super-vriezen

KgV36Ve32S - steengrijs - Serie 4 € 699,99*

KgV36VB32S - zwart - Serie 4 € 699,99*

KgV36Vr32S* - rood - Serie 4 € 699,99*

• Energieklasse A++**: 227 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 213 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 94 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

Bottom-Freezer LowFrost A+++ en A++
20

1 
cm

18
6 

cm
17

6 
cm

                                                                         VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte •         led-verlichting  • 1 BigBox • easyaccess shelves

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostKGV36VE32SKGE49VI4A

VitaFreshVitaFresh

LowFrost A+++

• lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
•  elektronische temperatuurregeling op de graad 

nauwkeurig
• dynamische koeling dankzij ventilator
• airFreshfilter
•  VitaFresh-lade met vochtigheidsregeling voor 

groenten en fruit (met variabele scheidingswand 
DividerBox)

• VitaFresh-lade voor vlees en vis
• deurvak met easylift
•  Super-koelen en Super-vriezen met automatische 

uitschakeling

Kge49Vi4a - inox AntiFingerprint - Serie 4 € 1049,99*

Kge49VW4a - wit - Serie 4 € 949,99*

• Energieklasse A+++**: 190 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte: 302 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 111 l
• Afmetingen (HxBxD):201x70x65 cm

Kge36VW4a - wit - Serie 4 € 799,99*

• Energieklasse A+++**: 161 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte: 214 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 88 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

VitaFreshVitaFresh
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LowFrost - A++

• lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
• elektronische temperatuurregeling via led
• automatische ontdooiing koelgedeelte

•  VitaFresh-lade met vochtigheidsregeling  
voor groenten en fruit

• Super-vriezen

KgV36Vl32 - inoxlook - Serie 4 € 649,99*

KgV36VW32 - wit - Serie 4 € 599,99*

• Energieklasse A++**: 227 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 214 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 94 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

KgV33Vl31 - inoxlook - Serie 4 € 599,99*

KgV33VW31 - wit - Serie 4 € 549,99*

• Energieklasse A++**: 219 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 193 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 94 l
• Afmetingen (HxBxD):176x60x65 cm

                                                                         VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte •         led-verlichting  • 1 BigBox • easyaccess shelves

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

LowFrost - waterdispenser - A++

• lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
• elektronische temperatuurregeling via led
• automatische ontdooiing koelgedeelte
• dynamische koeling dankzij ventilator
• Verdeler voor fris water met Brita-filter
• Uitneembare watertank van 2,5 l
•  VitaFresh-lade met vochtigheidsregeling  

voor groenten en fruit
• Super-vriezen

KgW36Xl30S - inoxlook - Serie 6 € 749,99*

• Waterdispenser met Brita filter
• Energieklasse A++**: 227 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte: 213 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 94 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostKGW36XL30S KGV39VL31

VitaFreshVitaFresh VitaFreshVitaFresh
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Digitale bediening - LowFrost - A+++

• lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
•  elektronische temperatuurregeling op de graad 

nauwkeurig
• 6-voudig beveiligingssysteem
• airFreshfilter
• dynamische koeling dankzij ventilator
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• FlexShelf
• VitaFresh-lade - ideaal voor vis en vlees
•  VitaFresh-lade met gegolfde bodem en vochtigheids-

regeling met DividerBox voor groenten en fruit
• deurvak met easylift

LED bediening - LowFrost - A++

• lowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
• elektronische temperatuurregeling via led

• dynamische koeling dankzij ventilator

•  VitaFresh-lade met gegolfde bodem en 
vochtigheidsregeling voor groenten en fruit

KDE33AL40 - inoxlook - Serie 6 € 829,99*

• Energieklasse A+++**: 139 kWu/jaar
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 67 l
• Netto-inhoud koelgedeelte: 226 l
• Afmetingen (HxBxD):176x60x65 cm

KDV33VL32 - inoxlook - Serie 4 € 649,99*

KDV33VW32 - wit - Serie 4 € 599,99*

• Energieklasse A++**: 215 kWu/jaar
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 70 l
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 230 l
• Afmetingen (HxBxD):176x60x65 cm

KDV29VL30 - inoxlook - Serie 4 € 599,99*

KDV29VW30 - wit - Serie 4 € 549,99*

• Energieklasse A++**: 204 kWu/jaar
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 70 l
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 194 l
• Afmetingen (HxBxD):161x60x65 cm

Top-Freezer LowFrost A+++ en A++
17

6 
cm

16
1 

cm
12

7 
cm

Super-vriezen • VarioZone - flexibele indeling van de vriesruimte • led-verlichting

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostKDV33VL32KDE33AL40

VitaFreshVitaFreshVitaFreshVitaFresh
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Solitaire Edition - A++

• automatische ontdooiing koelgedeelte
•  TouchControl electronica - digitaal, tot op de graad 

nauwkeurige temperatuurregeling
• alarmtoon bij open deur
• FreshSense
• Super-koelen met automatische uitschakeling
• VitaFresh plus-lade - groenten en fruit 2x langer vers!
• VarioShelf en easyaccess shelf
• led-verlichting

KSL20AW30 - glanzend “Classic” wit - Serie 8 € 1849,99*

KSl20ar30 -  glanzend “Classic” rood - Serie 8 € 1849,99*

KSL20AU30 - mat “Classic” blauw - Serie 8 € 1849,99*

• Energieklasse A++**: 149 kWu/jaar
• Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 15 l
• Netto-inhoud koelgedeelte: 139 l
• Afmetingen (HxBxD):127x66x65 cm

Solitaire Edition A++

KSL20AW30

KSL20AR30

KSL20AU30

VitaFresh plusVitaFresh plus
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NoFrost - met dispenser - A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol deurelektronica met digitale display 

(KAD90AI30) / LCD display (KAD92HB31-SB30)
•  Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes,  

met kinderbeveiliging en LED-verlichting
•  2 groentelades op wieltjes (Kad90ai30)
•  1 VitaFresh plus-lade op wieltjes (Kad90ai30)
•  1 VitaFresh plus-lade op telescopische rails (Kad92HB31)
•  1 VitaFresh 0°c-lade voor vis en vlees (Kad92HB31)
•  1 groentelade op telescopische rails (Kad92HB31-SB30)
•  2 VitaFresh plus-lades op telescopische rails (Kad92SB30)

NoFrost - met dispenser - A+ en A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol deurelektronica met digitale display

•  Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes,  
met kinderbeveiliging en LED-verlichting

•  2 groentelades op wieltjes

Side-by-side combinaties A++ en A+
17

5,
6 

/ 
17

7 
cm

  5- of 6-voudig beveiligingssysteem • Multiairflow-systeem • dynamische        koeling dankzij ventilator • Super-koelen met automatische uitschakeling  
            • Super-vriezen met        automatische uitschakeling        

KAD90VB20 - zwart - Serie 6 € 2019,99*

KAD90VI20 - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1919,99*

• Energieklasse A+**: 436 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 370 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 163 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):177x91x72 cm

KAD90AI30 - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 2399,99*

• Energieklasse A++**: 339 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 359 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 163 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):177x91x72 cm

KAD92SB30 KAD90AI30 KAD90VI30
KAD90VI20

KAD90VI30 - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 2219,99*

• Energieklasse A++**: 341 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 370 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 163 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):177x91x72 cm

KAD92SB30 - zwart glas - Serie 8 € 3109,99*

• Home ConneCt Ready
• Energieklasse A++**: 348 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 368 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 173 l
• LED-verlichting in de achterwand
• Afmetingen (HxBxD):175,6x91,20x73,20 cm

KAD92HB31 - zwart glas - Serie 8 € 3419,99*

• Home ConneCt - CameRa in tHe fRidge
• Energieklasse A++**: 348 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 368 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 173 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):175,6x91,20x73,20 cm

VitaFresh plusVitaFresh plus

KAD92HB31

Camera in 
the fridge
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KAN92LB35 KAN92VI35

NoFrost - A++ en A+

• noFrost - nooit meer ontdooien
•  elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling, exact afleesbaar via led

•  2 groentelades op telescopische rails waarvan 1 VitaFresh plus-lade (Kan92lB35)
•  2 groentelades op telescopische rails waarvan 1 VitaFresh-lade (Kan92Vi35)
•  2 groentelades op wieltjes (Kan90Vi30 - Kan90Vi20)
• ijsbereider met icetwister
•  VarioZone (Kan92lB35)

KAN92LB35 - zwart glas - Serie 8 € 2619,99*

• Energieklasse A++*: 385 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 375 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 217 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):175,6x91,20x73,20 cm

KAN92VI35 - inox AntiFingerprint - Serie 4 € 2149,99*

• Energieklasse A++**: 382 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 387 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 217 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):175,6x91,20x73,20 cm

KAN90VI30 - inox AntiFingerprint - Serie 4 € 1749,99*

• Energieklasse A++**: 373 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 373 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 200 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):177x91x72 cm

KAN90VI20 - inox AntiFingerprint - Serie 4 € 1549,99*

• Energieklasse A+**: 475 kWu/jaar
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 373 l
• Netto-inhoud vriesgedeelte: 200 l
• LED-verlichting
• Afmetingen (HxBxD):177x91x72 cm

  5- of 6-voudig beveiligingssysteem • Multiairflow-systeem • dynamische        koeling dankzij ventilator • Super-koelen met automatische uitschakeling  
            • Super-vriezen met        automatische uitschakeling        

KAN90VI30
KAN90VI20
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Eéndeurskoelkasten A+++

                                              automatische ontdooiing • dynamische koeling dankzij ventilator  
                                           • FreshSense • Super-koelen met automatische uitschakeling  

                                                • easyaccess shelves • airchannel-systeem • led-verlichting • airFreshfilter

VitaFresh pro - Digitale bediening - A+++

• touchcontrol-elektronica
• alarmtoon open deur
•  coldtray in de binnendeur
• airFreshfilter
• Flexshelf
• deurvak met easylift
•  VitaFresh pro-systeem - groenten en fruit 3x langer 

vers!

KSF36PI4P

KSF36PI4P - inox AntiFingerprint - Serie 8 € 1349,99*

• Energieklasse A+++**: 84 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 300 liter
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 202 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (circa 0°C): 98 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

18
6 

cm
16

1 
cm

VitaFreshproVitaFreshpro
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VitaFresh plus - Digitale bediening - A+++

• touchcontrol-elektronica
• alarmtoon open deur
• deurvak met easylift
•  VitaFresh plus-lade - groenten en fruit 2x langer vers!
•  groentelade op telescopische rails
•  chrome flessenhouder

VitaFresh - LED bediening - A+++

• elektronische temperatuurregeling via led
•  VitaFresh-lade met vochtigheidsregeling voor 

groenten en fruit
•  chrome flessenhouder

                                              automatische ontdooiing • dynamische koeling dankzij ventilator  
                                           • FreshSense • Super-koelen met automatische uitschakeling  

                                                • easyaccess shelves • airchannel-systeem • led-verlichting • airFreshfilter

KSV36PI4P KSV29VW4P

KSV36AI4P - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1149,99*

• Energieklasse A+++**: 75 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 346 liter
• Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 202 l
• Netto-inhoud VitaFresh gedeelte (circa 0°C): 98 l
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

KSV29VW4P - wit - Serie 4 € 799,99*

• Energieklasse A+++**: 71 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 290 liter
• Afmetingen (HxBxD):161x60x65 cm

VitaFreshVitaFresh
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VitaFresh plusVitaFresh plus
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Eéndeurskoelkasten A++
18

6 
cm

17
6 

cm
16

1 
cm

              automatische ontdooiing • dynamische koeling dankzij ventilator • FreshSense • Super-koelen met        automatische uitschakeling • easyaccess shelves • airchannel-systeem • led-verlichting • airFreshfilter

VitaFresh - Waterdispenser - A++

•  touchcontrol-elektronica
•  Waterdispenser met led-light
• VitaFresh plus-lade - groenten en fruit 2x langer vers!
•  groentenlade op telescopische rails
•  FlexShelf
•  deurvak met easylift

VitaFresh pro - Digitale bediening - A++

•  touchcontrol-elektronica
•  alarmtoon open deur
•  FlexShelf
•  coldtray in de binnendeur
•  deurvak met easylift
•  VitaFresh pro-systeem - groenten en fruit 3x langer 

vers!

KSW36BI3P - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1249,99*

• Energieklasse A++**: 112 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 346 liter
• Afmetingen (HxBxD):187x60x65 cm

KSF36PI3P - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1249,99*

• Energieklasse A++**: 124 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 300 liter
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

KSW36BI3P KSF36PI3P

VitaFreshproVitaFreshpro
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VitaFresh plus - IndoorElectronic - A++

•  touchcontrol-indoorelektronica
•  alarmtoon open deur
•  deurvak met easylift
•  groentenlade op telescopische rails
• VitaFresh plus-lade - groenten en fruit 2x langer vers!

VitaFresh - LED bediening - A++

• elektronische temperatuurregeling via led
•  VitaFresh-lade met vochtigheidsregeling voor 

groenten en fruit

KSV36VB3P - zwart - Serie 4 € 849,99*

KSV36VW3P - wit - Serie 4 € 749,99*

• Energieklasse A++**: 112 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 346 liter
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

              automatische ontdooiing • dynamische koeling dankzij ventilator • FreshSense • Super-koelen met        automatische uitschakeling • easyaccess shelves • airchannel-systeem • led-verlichting • airFreshfilter

KSV36BI3P - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 999,99*

• Energieklasse A++**: 112 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 346 liter
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

KSV36VB3PKSV36BI3P

VitaFreshVitaFreshVitaFresh plusVitaFresh plus
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KSV33VL3P - inoxlook - Serie 4 € 749,99*

KSV33VW3P - wit - Serie 4  € 699,99*

• Energieklasse A++**: 110 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 324 liter
• Afmetingen (HxBxD):176x60x65 cm

KSV29VW3P - wit - Serie 4  € 649,99*

• Energieklasse A++**: 107 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 290 liter
• Afmetingen (HxBxD):161x60x65 cm
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NoFrost - IndoorElectronic - A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
•  touchcontrol-indoorelektronica
• 5-voudig beveiligingssysteem
• icetwister
• led-verlichting
• easyaccess Zone

NoFrost - digitale bediening - A+++

• noFrost - nooit meer ontdooien
• touchcontrol-elektronica
• 5-voudig beveiligingssysteem
• icetwister
• led-verlichting
• easyaccess Zone

gSn36Bi3p - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1049,99*

• Energieklasse A++**: 234 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 242 l
• 5 diepvriesladen, waarvan 2 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

gSn36ai4p - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 1199,99*

• Energieklasse A+++**: 156 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 242 l
• 5 diepvriesladen, waarvan 2 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

Diepvriezers kastmodel NoFrost 60 cm A+++ en A++
17

6 
cm

18
6 

cm
16

1 
cm

         FreshSense • Multiairflow-systeem • Super-vriezen met automatische uitschakeling • VarioZone       - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte • Eenvoudige deuropening met AirChannel-systeem

GSN36AI4P GSN36BI3P
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NoFrost - digitale bediening - A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
• touchcontrol-elektronica
• 5-voudig beveiligingssysteem
• icetwister
• led-verlichting
• easyaccess Zone

gSn36ai3p - inox AntiFingerprint - Serie 6 € 999,99*

• Energieklasse A+++**: 234 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 242 l
• 5 diepvriesladen, waarvan 2 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

         FreshSense • Multiairflow-systeem • Super-vriezen met automatische uitschakeling • VarioZone       - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte • Eenvoudige deuropening met AirChannel-systeem

GSN36AI3P GSN36VB3V
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NoFrost - LED bediening - A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
• elektronische temperatuurregeling via led
• 3-voudig beveiligingssysteem

gSn36VB3V - zwart - Serie 4 € 949,99*

gSn36VW3p - wit - Serie 4 € 849,99*

• Energieklasse A++**: 234 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 242 l
• 2 intensieve vriesvakken met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 2 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):186x60x65 cm

gSn33Vl3p - inoxlook - Serie 4 € 849,99*

gSn33VW3p - wit - Serie 4 € 799,99*

• Energieklasse A++**: 225 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 225 l
• 2 intensieve vriesvakken met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):176x60x65 cm

gSn29VW3p - wit - Serie 4 € 749,99*

• Energieklasse A++**: 211 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 200 l
• 1 intensief vriesvak met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):161x60x65 cm
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NoFrost - digitale bediening - A+++

• noFrost - nooit meer ontdooien
• touchcontrol - elektronica
• 5-voudig beveiligingssysteem
• icetwister
• led-verlichting

NoFrost - digitale bediening - A++

• noFrost - nooit meer ontdooien
• touchcontrol - elektronica
• 5-voudig beveiligingssysteem
• led-verlichting

gSn58aW45 - wit - Serie 6 € 1149,99*

• Energieklasse A+++**: 201 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 360 l
• 3 intensieve vriesvakken met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):191x70x78 cm

gSn54aW45 - wit - Serie 6 € 1099,99*

• Energieklasse A+++**: 187 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 323 l
• 2 intensieve vriesvakken met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):176x70x78 cm

gSn51aW45 - wit - Serie 6 € 1049,99*

• Energieklasse A+++**: 174 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 286 l
• 1 intensief vriesvak met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):161x70x78 cm

gSn58aW35 - wit - Serie 6 € 949,99*

• Energieklasse A++**: 301 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 360 l
• 3 intensieve vriesvakken met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):191x70x78 cm

gSn51aW30 - wit - Serie 6 € 849,99*

• Energieklasse A++**: 261 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud ****: 286 l
• 1 intensief vriesvak met klapdeur
• 5 diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
• Afmetingen (HxBxD):161x70x78 cm

Diepvriezers kastmodel NoFrost 70 cm A+++ en A++
19

1 
cm

17
6 

cm
16

1 
cm

         FreshSense • Multiairflow-systeem • Super-vriezen met automatische uitschakeling • VarioZone - 
uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte • Eenvoudige deuropening met AirChannel-systeem

GSN58AW45 GSN58AW35
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Wijnkoeler

Kastmodel

• elektronische digitale temperatuurregeling 
• temperatuur regelbaar tussen +5°c - +22°c
• Koolstoffilter
• dubbel geïsoleerde glazen deur met UV-filter
• led-verlichting

KSW38940

18
6 

cm

KSW38940 - aluminium - Serie 8 € 1849,99*

• Energieklasse B**: 211 kWu/jaar
• Totale netto-inhoud: 368 liter
• Circa 194 flessen van 0,75 liter
• Afmetingen (HxBxD): 186x59,5x60 cm
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Hoogte Eéndeurs-koelkast
Diepvries
kastmodel  
NoFrost

Verbindingsset  
in optie  
€ 34,99

186 cm KSF36PI4P GSN36AI4P KSZ39AL00
186 cm KSV36AI4P GSN36AI4P KSZ39AL00
186 cm KSF36PI3P GSN36AI4P KSZ39AL00
186 cm KSF36PI3P GSN36AI3P KSZ39AL00
186 cm KSV36BI3P GSN36BI3P KSZ39AL00
186 cm KSV36VB3P GSN36VB3V KSZ39AL00
186 cm KSV36VW3P GSN36VW3P KSZ39AW00

176 cm KSV33VL3P GSN33VL3P KSZ39AL00
176 cm KSV33VW3P GSN33VW3P KSZ39AW00

161 cm KSV29VW4P GSN29VW3P KSZ39AW00
161 cm KSV29VW3P GSN29VW3P KSZ39AW00

De combinaties  
Side-by-Side van Bosch.

Alle 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.
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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
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Wassen en drogen.
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Perfecte wasresultaten  
met slechts één druk op de knop.

*    Verwijdert tot 99,99 % van de bacteriën E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, bacteriofaag MS2 met 
het ‘Fast/mix cold’-programma met gewoon vloeibaar wasmiddel in de aanbevolen hoeveelheid bij een waslading van 4 
kg – volgens test MB 7623/15 van 29 juli 2015 door het wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH uitgevoerd voor BSH 
Hausgeräte GmbH. 

A+++  - 30%
 Wasmachines uit ener-

gie-efficiëntieklasse A+++ 

-30% verbruiken tot 53% minder energie dan 

toestellen uit klasse A. 

ActiveWater
De ActiveWater-automaat detecteert de lading 

van de wasmachine op twee niveaus en zorgt 

ervoor dat er niet meer dan de vereiste hoe-

veelheid energie en water verbruikt wordt dan 

nodig voor de belading. Zo worden ook kleine 

hoeveelheden zuinig gewassen.  

ActiveWater Plus
Het milieu vrijwaren en geld sparen dankzij 

efficiënt watermanagement. Twee sensoren 

zorgen er samen voor dat alleen de effectief 

benodigde hoeveelheid water gebruikt wordt 

– afhankelijk van het type textiel en de hoe-

veelheid wasgoed. Tegelijkertijd wordt door 

de constante verdeling van water en wasmid-

del in de SoftTrommel elke druppel efficiënt 

gebruikt. 

activeoxygen™ 
Met slechts één druk op de knop zorgt Ac-

tiveOxygen™ ervoor dat uw was hygiënisch 

schoon is. De bacteriën en ziektekiemen 

worden zelfs op de meeste delicate stoffen 

voor 99,99 %* verwijderd – zelfs bij lage was-

temperaturen. Het systeem is uiterst zacht 

voor uw kledij en vereist geen extra chemische 

toevoegingen. Dankzij ActiveOxygen™ hoeft u 

geen compromis te maken tussen een hygi-

enische reiniging en de bescherming van uw 

textiel. Zo blijven uw favoriete kleren nog lang 

uw lievelingskledij.

activeoxygen™ refresh  
Kledij die werd gedragen maar niet echt vuil is, 

is dankzij het ActiveOxygen™ Refresh  pro-

gramma in slechts 45 minuten weer fris. Dit 

programma is geschikt voor delicaat wasgoed 

dat niet gewassen mag worden. Zo bespaart 

ActiveOxygen™ Refresh u tijd en energie.

-30%

i-DOS: automatisch perfect doseren. 

Met i-DOS worden het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter volledig automatisch op de milliliter 
exact gedoseerd. Het intelligente automatische doseersysteem is in de wasmachine geïntegreerd; een 
volledig gevuld reservoir is goed voor gemiddeld 20 wasbeurten. i-DOS: inschakelen volstaat – al het 
overige verloopt volledig automatisch.

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.

i-doS

*Bron: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10
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Perfecte wasresultaten  
met slechts één druk op de knop.

EcoSilence
Drive

Eigenschappen afhankelijk van het model.

AntiVibration Design
Het speciale AntiVibration Design 

van de zijwanden zorgt ervoor dat 

uw wasmachine uiterst stil is. Het vermijdt 

trillingen en vergroot de stabiliteit.

AquaStop
De dubbelwandige AquaStop®-slang schermt 

de toevoerslang in geval van een lek af en sluit 

ook de watertoevoer af.

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. 

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.

Antivlekkenautomaat
De vlekkenautomaat verwijdert gericht de 

meest voorkomende vlekken, gaande van 

chocolade over gras tot rode wijn. De was-

machine past temperatuur, trommelrotatie 

en inweektijd volledig automatisch aan de 

specifieke vlek aan, voor het geselecteerde 

wasprogramma start.

AllergiePlus
Bijzonder goed gespoeld wasgoed. Bijzonder 

geschikt voor mensen met een delicate,  

prikkelbare huid. 

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.

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.

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. 

VarioDrum: Een trommel voor zacht of 
intensief wassen.
Het innoverende ontwerp maakt dat het water 

steeds gelijkmatig doorheen de waslading 

wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de 

trommel in combinatie met de asymmetrische 

meenemers behandelt uw wasgoed extra 

zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste 

vlekken op te lossen. 

Trommelreiniging met automatische  
herinnering
Trommelreiniging is een speciaal programma 

voor het reinigen en verzorgen van de trom-

mel.

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. 

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.

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.
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Wasmachines

Serie 8

9 kg • 1400 – 1600 t

VarioPerfect
ActiveWaterPlus

VarioDrum
AntiVibration design

EcoSilenceDrive

WaW32562Fg € 899,99*

9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: water en 
energie
Optie Antivlekken

WaW32890Fg € 1199,99*

activeoxygen
9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: water en 
energie
AquaStop

WaWH2642Fg € 1099,99*

i-doS - Home Connect
9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: water en 
energie
AquaStop

HomeProfessional

9 kg • 1600 t

VarioPerfect
ActiveWaterPlus

VarioDrum
AntiVibration design

EcoSilenceDrive
AquaStop

Serie 6

9 kg - 8 kg • 1400 t

VarioPerfect
ActiveWaterPlus

VarioDrum
AntiVibration design

EcoSilenceDrive

Way32542Fg € 999,99*

9 kg – 1600 T
A+++** -30%
Groot TFT-display 
EcoPrognose: water en 
energie
Antivlekken-systeem

Wat28463Fg € 749,99*

8 kg – 1400 T
A+++** -30%
Groot LED-display 
EcoPrognose: energie

Wat28362Fg € 699,99*

8 kg – 1400 T
A+++** -30%
Groot LED-display 

Wat286H3Fg - neW € 899,99*

i-doS - Home Connect
9 kg – 1400 T
A+++** -30%
Groot MultiTouch  
LED-Display 
EcoPrognose: water en 
energie - AquaStop
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Serie 6 - Was- en 
droogcombinaties

10kg • 1400 t - 7 kg • 1500 t

ActiveWaterPlus
AutoDry

AntiVibration design
AquaStop

WDU28540EU € 1199,99*

Water condensatie
10 kg - 1400 T - Label A**
Non-stop wassen en 
drogen voor 6 kg
Trommelverlichting
MultiTouch LED-display
Optie Antivlekken

WVg30442eU € 999,99*

Water condensatie
7 kg - 1500 T - Label A**
Non-stop wassen en 
drogen voor 4 kg
Groot LED -display
VarioSoft-trommel

Serie 4

7 kg • 1400 t

VarioPerfect
ActiveWater

AntiVibration design
EcoSilenceDrive

Wan28061Fg € 599,99*

7 kg – 1400 T
A+++** -10%
Medium LED-display 
Programma keuze met 
vaste temperatuur

* 
Vr

ijb
lij

ve
nd

 a
an

be
vo

le
n 

m
ar

kt
pr

ijz
en

 (
09

/2
01

8)
. B

TW
 e

n 
R

ec
up

el
bi

jd
ra

ge
 €

 1
 in

be
gr

ep
en

. 
**

 O
p 

ee
n 

sc
ha

al
 v

an
 e

ne
rg

ie
-e

ffi
ci

ën
ti

ek
la

ss
en

 v
an

 A
++

+ 
to

t 
D

W
A

N
28

26
1F

G

W
D

U
28

54
0E

U



|38

Fijngevoelig tot in de kleinste vezels
Dankzij de textielvriendelijke trommelstructuur ligt uw was 

in de Bosch Sensitive droogautomaten niet plat tegen de 

trommelwand, maar wordt ze ook van onderaan met lucht 

doorstroomd. De gegolfde Soft-meenemers zorgen voor 

een zacht opschudden van de kledingstukken en behan-

delen ze uiterst delicaat. Resultaat: uw was wordt uiterst 

behoedzaam behandeld, wordt beter doorlucht en kan zich 

in de grote trommel kreukvrij ontvouwen.

Comfortabel tot in de vingertoppen
Ook het bedieningspaneel heeft “Finger-spitzengefühl”: 

gewoon even aanraken en u hebt via de TouchControl-be-

diening en de sensortoetsen de gewenste functie inge-

steld. Op de grote en overzichtelijke Comfort-display kan u 

meteen aflezen welke opties werden geselecteerd. Met de 

programmeerbare stoptijd kan u ingeven wanneer de was 

klaar gedroogd dient te zijn. En als het programma ietsje 

vroeger stopt, dan zorgt de automatische kreukbeveiliging 

ervoor dat de was langer wordt opgeschud.

Perfecte droogresultaten:
optimale verzorging voor uw tweede huid.
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SensitiveDrying 
System

A+++
Droogautomaten uit energie-

efficiëntieklasse A+++ verbruiken 

tot 25% minder energie dan toestellen uit 

klasse A++.

A++
Droogautomaten uit energie-effici-

entieklasse A++ verbruiken tot 50% 

minder energie dan toestellen uit klasse A. 

Warmtepomp met  
SelfCleaning condenser 
Dankzij de permanente automati-

sche reiniging van de condensor hoeft u deze 

niet langer handmatig te ontpluizen en te 

reinigen. Bovendien worden constant hoog-

waardige prestaties en korte droogtijden bij 

eenzelfde lage energieverbruik gegarandeerd 

- een toestel-leven lang en uiteraard op volle 

kracht.

Warmtepomp met  
EasyClean condenser
De EasyClean condensor van Bosch 

is eenvoudig te reinigen. Een compact en 

gemakkelijk toegankelijke filter beschermt uw 

condensor tegen pluisjes en kan in een 

handomdraai worden verwijderd en gereinigd.

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.  

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. 

Antivibration design
Het speciale AntiVibration Design 

van de zijwanden zorgt ervoor dat 

uw droogautomaat uiterst stil is. Het vermijdt 

trillingen en vergroot de stabiliteit.

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.

TFT-tekstdisplay
Op het display met zijn grote, contrastrijke 

letters en de duidelijke structuur kunnen 

droogopties snel en eenvoudig ingesteld 

worden. Omdat alle ingestelde parameters op 

het display te zien zijn, behoren ongewenste 

instellingen tot het verleden.

MultiTouch LED-display.
Intuïtieve bediening via een touchscreen. 

Verschillende akoestische signalen en LEDs 

zorgen voor efficiënte en nauwkeurige  

informatie.
AntiVibration

Design

Perfecte droogresultaten:
optimale verzorging voor uw tweede huid.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Droogautomaten

1)  De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

8 - 9 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design
SelfCleaning condenser

W
T

Y8
77

02
FG

W
T

W
87

7W
0F

G

W
TU

87
60

FG

Condensatie - droogautomaten  
met warmtepomp 1)

HomeProfessional 
Wty87702Fg € 1099,99*

8 kg - A+++**
Trommelverlichting
Groot TFT-display
SelfCleaning condenser

Serie 8
WtW877W0Fg € 1049,99*

8 kg - A+++**
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 6
WtU8760Fg € 949,99*

9 kg - A++**
Trommelverlichting
Groot MultiTouch  
LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 8
WtW89H61Fg € 999,99*

Home Connect
9 kg - A++**
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser
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Luchtcondensatie- 
droogautomaten

8 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design
Condenser

7 - 8 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design
SelfCleaning / EasyClean 

condenser

Serie 4
Wtn85202Fg € 549,99*

8 kg - Label B**
Trommelverlichting
Groot LED-display

Serie 4
Wtr85V00Fg - neW € 799,99*

7 kg - Label A++**
Groot LED-display
EasyClean condenser

Luchtafvoer-
droogautomaat

7 kg

AutoDry
Sensitive Drying System

AntiVibration design

Serie 4
Wta73200Fg € 399,99*

7 kg - Label C**
Groot LED-display

B CW
TN

85
20

2F
G

W
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73
20
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G

Condensatie - droogautomaten  
met warmtepomp 1)

Serie 4
WtM85263Fg - neW € 849,99*

8 kg - A++**
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser
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referentie Beschrijving Prijs*

WMZ20500 Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm) € 149,99

WMZ20490 Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm) € 149,99

WMZ2380 AquaStop verlenging (2,5 m) € 32,99

WMZ20600 Woldroogkorf voor condensatie-droogautomaten € 39,99

WTZ1110 Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder SelfCleaning condenser (2,5 m) € 12,99

WTZ1130 Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer-droogautomaten (2 m) € 15,99

WTZ11400 Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...) € 89,99

WTZ11311 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor luchtafvoer-droogautomaten € 19,99

WTZ20410 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...) € 19,99

WTZ27400 Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU € 89,99

WTZ27410 Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU € 19,99

Toebehoren in optie

* 
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WMZ20500

De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. 
De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

  opstelmogelijkheden voor droogautomaten

Kleine ruimte zonder
ventilatie ca.
6 m2 (15 m3)

ruimten met
geringe verluchting

(venster schuin
gekanteld)

ruimten met
goede verluchting
(venster geopend)

ruimten met
verluchtingssysteem

(ventilator)

Luchtafvoerdroogautomaat met hoog
verwarmingsvermogen zonder aansluiting – – s l

Luchtafvoerdroogautomaat met aansluiting
naar buiten s l l l

Luchtcondensatiedroogautomaat – l l l

– Niet geschikt                     s Beperkt geschikt                    l Goed geschikt

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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De vaatwassers.
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Perfecte droogresultaten,
zelfs voor uw plastic vaatwerk.

PerfectDry met Zeolith® -  
Perfecte droogresultaten, zelfs 
voor uw plastic vaatwerk.

PerfectDry op basis van het natuurlijke mi-

neraal Zeolith® neemt u het werk uit handen: 

dit systeem neemt vocht op en zet het om 

in warme lucht. Dankzij de krachtige maar 

zachte 3D-luchtstroom wordt de warmte 

gelijkmatig verspreid binnen in het toestel. 

Het resultaat: perfecte droogresultaten, elke 

wasbeurt opnieuw, voor elk type vaatwerk. 

Zelfs plastic.

 A+++ - 10%  
dankzij Zeolith®
Dankzij de meermaals 

bekroonde Zeolith®-technologie verbruikt het 

droogproces zeer weinig energie waardoor 

het stroomverbruik aanzienlijk wordt verlaagd: 

het laagste energieverbruik in de beste 

energie-efficiëntieklasse A+++ of zelfs 10% 

minder. 

7,5 liter water per cyclus
In een normaal programma wordt slechts 7,5 

liter water gebruikt voor de beste hygiënische 

afwasprestaties. 

Warmtewisselaar
Toestellen met warmtewisselaars behandelen 

delicate glazen en kostbaar porselein bijzon-

der behoedzaam. 

AquaSensor
De AquaSensor regelt het water-

verbruik overeenkomstig het type 

vaatwerk en de bevuiling ervan door het 

spoelwater d.m.v. lichtstralen te controleren.

ecoSilencedrive™
Nog nooit was afwassen zo stil. In tegenstel-

ling tot conventionele motoren werkt de Eco-

Silence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor 

is de motor niet alleen zeer stil, maar ook 

uiterst energie-efficiënt, snel en duurzaam. 

De EmotionLight-verlichting 
Met de EmotionLight-verlichting 

in het interieur van de vaatwasser 

hebt u een duidelijk zichtbaar voordeel bij het 

vullen en leegmaken van de vaatwasser. 

TFT-beeldscherm
Snel en overzichtelijk alle informatie.

De meerkleurige weergave geeft met illustra-

ties en zeer goed leesbare tekst het geselec-

teerde programma en de opties, de program-

mavoortgang, de resterende tijd en nog veel 

meer weer. 

AquaStop 
Het AquaStop-systeem biedt 100% bescher-

ming tegen externe waterschade, met levens-

lange garantie van Bosch.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Speciale functies

VarioSpeed Plus
Met VarioSpeed Plus wordt de 
afwascyclus tot 66 % ingekort.

Halve belading
De functie ‘halve belading’ is ideaal 
voor een afwascyclus met weinig 
vaat. U bespaart niet alleen energie 

en water, maar ook tijd. 

Intensive zone

Intensieve zone
De optie Intensieve Zone verzekert 
een bijzonder krachtige sproeidruk 
en hogere afwastemperaturen in de 

volledige onderkorf. Zo worden ook sterk be-
vuilde potten en pannen optimaal afgewassen, 
terwijl er ook delicaat vaatwerk in de vaatwas-
ser geplaatst kan worden.

Extra droog
De hogere watertemperatuur en de langere 
droogtijd resulteren in betere droogprestaties, 
zodat ook vaatwerk uit kunststof glanzend 
schoon gedroogd wordt en nadrogen nage-
noeg overbodig is.

HygienePlus
HygienePlus kan als speciale functie 
aan tal van afwascycli toegevoegd 
worden en verzekert de hoogste 

hygiëneprestaties door antibacteriële reiniging. 

Speciale programma’s

Snel 45 °c
Licht bevuilde vaat wordt bij 45°C perfect 
afgewassen in ongeveer  29 minuten. 

Kort 60°c
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.

1u
Binnen één uur, zal uw vaat worden gewassen op 
65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat.

Silence 50°c
Met dit programma bereikt u, afhan-
kelijk van het toestel, een geluidsni-
veau van 2 of 3 decibel lager dan het 

programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Machine Care
Om de prestaties en de levensduur van uw 
vaatwasser te optimaliseren verwijdert dit 
programma, in combinatie met een specifiek 
detergent, de resten van kalk en vet. 

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
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VarioFlexPro-korfsysteem
Voor nog meer flexibiliteit. Het VarioFlex Pro-

korfsysteem staat met de zilverkleurige be-

stekkorven garant voor maximale flexibiliteit 

en optimaal comfort. In de bovenkorf wordt 

dit verzekerd door acht beweegbare elemen-

ten (glazenhouder, omklapbare steunen en 

niveaus). In de onderkorf zijn zelfs negen 

beweegbare elementen voorzien (hogere 

achterzijde voor glazenbeugel, omklapbare 

steunen en niveaus). De omklapbare steunen 

zorgen met hun ronde boveneindes in beide 

korven voor beperkte contactvlakken en dus 

voor betere droogresultaten. Dankzij de inox 

handgrepen is bovendien alles snel en handig 

binnen handbereik.

Variobestekkorf
De Variobestekkorf is flexibel in de onderkorf 

te plaatsen en biedt extra bergplaats voor be-

stek. Standaard bij de ActiveWater-modellen 

zonder Variobesteklade. Bij toestellen met 

Variobesteklade of Variobesteklade Pro is 

deze korf te bestellen als toebehoren. 

VarioFlex-korfsysteem
Flexibel afgestemd op uw vaatwerk. Het 

VarioFlex-korfsysteem staat garant voor hoge 

flexibiliteit in de zilverkleurige vaatwerkkor-

ven. De bovenkorf beschikt over vier bewe-

gende elementen (twee omklapbare steunen 

en twee niveaus) en biedt daardoor plaats 

voor glazen, schoteltjes, kopjes en bestek, 

maar ook voor wijnglazen op hoge voet en 

kookpotten. In de onderkorf is dankzij vier 

omklapbare steunen ook ruimte voor grotere 

potten en vaatwerk van groot formaat.

rackMatic met 3 niveaus
Met één beweging kan de bovenkorf op 3 ver-

schillende niveaus versteld worden. Zo wordt 

extra ruimte geboden voor grote stukken in 

de onderkorf of wijnglazen op hoge voet in de 

bovenkorf. Met RackMatic is het eenvoudig 

en makkelijk de hoogte van de bovenkorf aan 

te passen aan het formaat van uw vaatwerk, 

zelfs volledig geladen. 

Vario-besteklade Pro
Extra plaats op het derde laadniveau. Met de 

Vario-besteklade Pro bieden de beste Active-

Water-vaatwassers voortaan nog meer plaats 

op het derde laadniveau dankzij neerklapbare 

zijkanten voor vaatwerk zoals espressotas-

sen en dankzij de omklapbare steunen voor 

bestek met brede grepen. De Vario-besteklade 

Pro wordt zo nog flexibeler. 

Vario-besteklade
Extra plaats op het derde laadniveau. Met 

de Variobesteklade worden de ActiveWater-

vaatwassers nu nog comfortabeler, de ideale 

plaats voor bestek en kleiner keukengerei. De 

verlaging in het midden biedt opbergruimte 

voor vaatwerk als espressotassen, maar ook 

pollepels en eiwitkloppers. Zo heeft u bij het 

laden van uw vaatwasser meer flexibiliteit en 

plaats in het afwascompartiment.

Vario-besteklade ProVarioFlex Pro-korven

De moduleerbare elementen zijn in het rood 

aangegeven om het laden van de vaatwasser 

nog te vergemakkelijken. De houders in de 

bovenkorf werden zo ontworpen dat ze een 

nog betere stabiliteit bieden voor glazen met 

een hoge voet.

VarioFlex-korven

Vaatwassers van Bosch zorgen niet alleen voor een glanzend schone vaat.
Ze bieden ook meer plaats en flexibiliteit bij het inladen.

Voor een optimale indeling van uw vaat.
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Label A+++**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar
PerfectDry - Zeolith

Label A+**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor

Serie 8
SMS88TI36E € 999,99*

-  7.5 liter / 0.73 kWu - 42 dB
-  8 progr., 5 speciale funct.
-  VarioFlexPro-korven 
-  Vario-besteklade Pro
- Color TFT-display
-  EmotionLight

Serie 6
SMS68TW03E € 849,99*

- 9,5 liter / 0.83 kWu - 44 dB
-  8 progr., 4 speciale funct.
-  VarioFlexPro-korven 
-  Vario-besteklade Pro

Serie 4
SMS45AW02E € 549,99*

- 9,5 liter / 1.02 kWu - 46 dB
-  5 progr., 3 speciale funct. 
-  Vario-korven
- Inox/polinox kuip

40 dB

42 dB
* 
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Label A++**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar

Serie 4
SMS46II19E € 649,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 46 dB
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

Serie 4
SMS46MI08E € 699,99*

- 9,5 liter / 0.93 kWu - 46 dB
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven
-  Vario-besteklade

Serie 4
SMS46IW08E € 599,99*

- 9,5 liter / 0.92 kWu - 46 dB
-  6 progr., 3 speciale funct.
-  VarioFlex-korven

Vaatwassers - 60 cm



| 47

* 
Vr

ijb
lij

ve
nd

 a
an

be
vo

le
n 

m
ar

kt
pr

ijz
en

 (
09

/2
01

8)
. B

TW
 e

n 
R

ec
up

el
bi

jd
ra

ge
 €

 1
 in

be
gr

ep
en

.
**

 O
p 

ee
n 

sc
ha

al
 v

an
 e

ne
rg

ie
-e

ffi
ci

ën
ti

ek
la

ss
en

 v
an

 A
++

+ 
to

t 
D



|48

Vaatwassers - 45 cm en compact

Label A++**

Starttijduitstel
AquaStop

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar

Label A+**

Starttijduitstel
AquaStop 

AquaSensor

Warmtewisselaar

Label A+**

 
Meervoudige beschermingen 

tegen waterschade

Serie 6
SPS66TW00E € 699,99*

-  9,5 liter / 0.75 kWu - 44 dB
-  6 progr., 3 speciale funct.
-  VarioFlexPro-korven 
-  Vario-besteklade Pro
- EmotionLight

Serie 2
SPS25CW03E € 499,99*

-  8,5 liter / 0.78 kWu - 46 dB
-  5 progr., 2 speciale funct.
-  Vario-korven

Serie 2
SKS51E26EU € 499,99*

-  8 liter / 0.61 kWu - 48 dB
-  5 progr., 1 speciale funct. 
-  6 bestekken
-  Polinox kuip

Serie 2
SKS51E22EU € 449,99*

-  8 liter / 0.61 kWu - 48 dB
-  5 progr., 1 speciale funct. 
-  6 bestekken
-  Polinox kuip

41 dB
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Onderbouwbare vaatwassers

onderbouwbare vaatwassers - label a++**

Starttijduitstel
AquaStop 

AquaSensor
rackMatic

Warmtewisselaar

Serie 6
SMU68MS02E € 899,99*

-  9,5 liter / 0.93 kWu - 42 dB
-  8 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven
-  Vario-besteklade

Serie 4
SMU46IS03E € 749,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB 
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

Serie 4
SMD46IW03E € 699,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB 
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

Serie 4
SMD46IM03E € 699,99*

-  9,5 liter / 0.92 kWu - 44 dB 
-  6 progr., 3 speciale funct. 
-  VarioFlex-korven

39 dB
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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
glazenrek

Voor de veiligheid van uw glazen.

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

Prijzen*
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SMZ2014 Speciale korf voor glazen met lange steel € 50,99 l l l l l l l l l l

SgZ1010 Verlengstuk AquaStop (2,0 m) € 34,99 l l l l l l l l l l l l l l

SMZ5100 Extrabestekkorf € 29,99 l l l l l

SMZ5000 Vaatwasserset € 20,99 l l l l l l l l l l l l

SMZ5002 Zilverbestekcassette € 15,99 l l l l l l l l l l l l

SMZ5300 Glazenrek € 24,99 l l l l l l l l l l l l
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Fornuizen,  
microgolfovens  
en dampkappen.
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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.

AutoPilot
AutoPilot maakt koken en bakken 

wel héél ontspannend. U plaatst het 

gerecht in de oven, kiest voor één van de 40 

automatische programma’s en uw oven doet 

de rest.

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.

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

Voor een eenvoudige reiniging van uw oven:

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. 

Pyrolyse
De oven wordt met een druk op 

de knop automatisch gereinigd, 

waardoor het arbeidsintensieve, 

tijdrovende schoonmaken tot het verleden 

behoort. De oven wordt tot 480 °C verhit 

om de vuilresten binnenin de oven tot as te 

verbranden. Vervolgens kan deze moeiteloos 

en snel uit de oven weggeveegd worden. 

Afhankelijk van de bevuilingsgraad zijn er 3 

verschillende pyrolysestanden. Zo wordt niet 

alleen tijd en moeite bespaard, maar ook 

reinigingsmiddel.

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. 
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Verwarmingswijzen
 3D–warme lucht Plus 
Ideaal om te bakken op drie niveaus, bv. koekjes, gebakjes 

of pizza.

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

geval is, op één niveau wordt gebakken. Door een intelli-

gent 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 fornuizen

Multifunctie oven
HighSpeed kookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Vitrokeramische kookplaat met  

4 HighSpeed-kookzones, waarvan  
1 variabele en 1 uitbreidbare zone
AutoPilot (30 automatische progr.)

Snel voorverwarmen
Kinderbeveiliging

Koelfront comfort: 30 °c (bij oven 
aan 180°c)

Bediening met witte LCD-display

Multifunctie oven
HighSpeed kookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Vitrokeramische kookplaat  

met 4 HighSpeed-kookzones, 
waarvan 1 variabele  

en 1 uitbreidbare zone
Snel voorverwarmen

Bediening met rode LCD-display

Multifunctie oven
Inductie kookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Inductiekookplaat met 4 zones

Boost-functie voor alle 
inductiezones

Snel voorverwarmen
Kinderbeveiliging

Bediening met rode LCD-display

Serie 6 
HKS79U220 - wit € 1249,99*

-  Label A**
- 8 verwarmingswijzen
-  Oven met SoftClose deur
-  Pyrolytische reiniging
-  Telescopisch 
uittreksysteem op  
3 niveaus

Serie 4 
HKr39c250 - inox € 749,99*

-  Label A**
-  7 verwarmingswijzen
-  Oven met SoftClose deur
- Rugwand met EcoClean
-  Elektronische klok
-  Telescopisch uittrek-
systeem op 2 niveaus

Serie 4 
Hlr39a020 - wit € 949,99*

-  Label A**
-  7 verwarmingswijzen
-  Rugwand met EcoClean
-  Timer met automatische 

uitschakeling voor alle 
kookzones

-  TouchSelect 
sensorbediening

- QuickStart & Restart functie

Serie 4 
HKr39c220 - wit € 699,99*

-  Label A**
-  7 verwarmingswijzen
-  Oven met SoftClose deur
- Rugwand met EcoClean
-  Elektronische klok
-  Telescopisch uittrek-
systeem op 2 niveaus
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Multifunctie oven
gaskookplaat

Multifunctie 3D Plus oven
XXl-oven (66 l) met granietemail

Elektronische klok
Snel voorverwarmen
Éénhandsontsteking

geëmailleerde pottendragers  
met rubberen voetjes

Bediening met rode LCD-display

Serie 4 
HXn390d50  -  inox  € 599,99*

-  Label A**
-  Thermokoppelbeveiliging
-  7 verwarmingswijzen
-  Kinderbeveiliging
-  Gaskookplaat met  
2 normale, 1 spaar-  
en 1 sterke branders

-  Glazen deksel

Serie 4 
HXn390d20  -  wit  € 549,99*

-  Label A**
-  Thermokoppelbeveiliging
-  7 verwarmingswijzen
-  Kinderbeveiliging
-  Gaskookplaat met  
2 normale, 1 spaar-  
en 1 sterke branders

-  Glazen deksel
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Gasfornuizen
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Microgolfovens

Serie 6 - Microgolfovens

Microgolfoven 900 W
5 vermogens

LED-display - LED-verlichting 
Memory-functie (1 setting)

Bediening met verzinkbare draaiknop
glazen draaiplateau (31,5 cm)

Afmetingen toestel (HxBxD): 298 x 514 x 405 mm
Afmetingen binnenruimte  (HxBxD): 209 x 334 x 355 mm

Met grill Zonder grill

Serie 6
FEM553MB0 - zwart € 299,99*

-  Gril: 1200 W
-  Gril combineerbaar met 3 

microgolfvermogens 360/180/90 W
-  AutoPilot: 8 automatische programma’s
- Binnenruimte in inox, 25 l

Serie 6
FFM553MB0 - zwart € 269,99*

-  AutoPilot: 7 automatische programma’s
- Binnenruimte gelakt, 25 l
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Serie 4 - Microgolfovens

Microgolfoven 900W
5 vermogens

Memory-functie: 1 positie
Digitale tijdaanduiding

glazen draaiplateau (31,5 cm)
gewichtsautomaat

Afmetingen toestel (H x B x D): 305 x 513 x 408 mm
Afmetingen binnenruimte (H x B x D): 215 x 337 x 354 mm

Serie 4
HMt84g451 - inox € 249,99*

-  Gril: 1200 W
-  Gril combineerbaar met 3 
microgolfvermogens 360/180/90 W

-  AutoPilot: 8 automatische programma’s
- Binnenruimte in inox, 25 l

Serie 4
HMt84g421 - wit € 209,99*

-  Gril: 1200 W
-  Gril combineerbaar met 3 
microgolfvermogens 360/180/90 W

-  AutoPilot: 8 automatische programma’s
- Binnenruimte in inox, 25 l

Serie 4
HMT84M451 - inox € 199,99*

-  AutoPilot: 7 automatische programma’s
- Binnenruimte gelakt, 25 l

Serie 4
HMT84M421 - wit   € 169,99*

-  AutoPilot: 7 automatische programma’s
- Binnenruimte gelakt, 25 l

Met grill Zonder grill
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Ontdek al de Bosch-toebehoren voor elk model  
op www.bosch-home.be/nl/eshop

Serie 4 - onderbouwdampkappen

 geschikt voor luchtafvoer en kringloopwerking
 Normale werking: 350m³/u (Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591)

 geluidsniveau: 58dB (a) of 72 dB (a) re 1 pW (normale werking norm en 60704-2-13)
1 motor - Verlichting van het werkblad: 2 x 4 W LED

energie-efficiëntieklasse***: d** - gemiddeld energieverbruik: 93,6 kWu/jaar**  
Ventilator-efficiëntieklasse: e** - Verlichting-efficiëntieklasse: e** 

  Vetfilter-efficiëntieklasse: c** - geluidsniveau bij normale werking: 72 dB** 

Serie 4
DUL93CC20 - wit  € 259,99*

Serie 4
DUL93CC40 - bruin  € 259,99*

- 90 cm
- 3 vermogens
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig

Serie 4
DUL63CC50 - inox   € 259,99*

Serie 4
DUL63CC20 - wit   € 209,99*

Serie 4
DUL63CC40 - bruin   € 209,99*

-  60 cm
- 3 vermogens
-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig

90 cm 60 cm

**In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014
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Onderbouwbare dampkappen
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Bosch Home Appliances

Laarbeeklaan 74
1090 Brussel (Jette)

Tel.: 02/475 70 01
Fax: 02/475 72 91

www.bosch-home.be

De klantenservice van de fabrikant.
Service waarop u kunt vertrouwen.
Betrouwbaar, competent en snel. 
Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor u klaar!

De reparatiedienst:
• 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
• 24 maanden waarborg op elke herstelling
• Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
• Eigen technische specialisten, beschikbaar  

over heel België
• Contactname 30 minuten voor de interventie
• Nieuw - Service in One Day – Service binnen 24 uur 

(enkel in het arrondissement Brussel-Hoofdstad  
en in de regio Luik)

onze online diensten zijn altijd beschikbaar  
via www.bosch-home.be/nl/service
• Online gebruiksaanwijzingen
• eShop 
• Online een servicebezoek aanvragen
• Verlengde Waarborg

Diensten op maat
•  Onderhoud bij u thuis
•  Nieuw - installatieservice

Bezoek ons Brand Center: 
Boek een afspraak in ons brandcenter via het telefoonnummer 02/475.72.19.  

Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten

Volg ons op Facebook: 
facebook.com/bosch.home.belgie

09/18 – 9 409 121 060 - BSH Home Appliances nv - Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel - BE 0465.054.226 - RPR Brussel

02/475 70 01
www.bosch-home.be/nl/service

Geef uw mening :
www.bosch-home.be/nl/uw-mening 




