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Voor een gemakkelijk leven.
Hoe groot of klein hij ook is, de keuken is het hart van het huis. Het is de
plek waar je kookt, lacht en ontspant. Waar je ’s ochtends vroeg staand aan
het aanrecht je boterham eet, of samen met vrienden en familie uitgebreid
kookt. Bij Bosch zijn we ons ervan bewust dat wanneer de apparatuur die
je daarbij gebruikt betrouwbaar en gemakkelijk is in het gebruik, dit het
kookplezier verhoogt. Logisch dat je hierin de juiste keuze wilt maken.
Bosch accent line is hierin een goed startpunt.
accent line. Standaard heel bijzonder
Wat mag in jouw keuken niet ontbreken? Een stoomoven om snel en gezond
te koken? Een inductiekookplaat die met je meedenkt? Of een ingebouwde
koffiemachine voor de lekkerste cappuccino? Bosch accent line helpt je om
het complete plaatje samen te stellen met apparaten die perfect op elkaar
aansluiten, maar die ook op zichzelf al precies de aanvulling zijn die je
nodig hebt. Onze accent line apparaten zijn namelijk standaard uitgerust
met bijzondere extra’s die ervoor zorgen dat je niets tekortkomt.
Betrouwbare kwaliteit
Bij Bosch kun je vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van een merk
met een lange traditie. We maken gezond en lekker koken graag leuker én
gemakkelijker voor je. Dat doen we met mooie en eenvoudig te bedienen
keukenapparatuur die voorzien is van slimme functionaliteiten waarmee
je altijd een perfect resultaat bereikt. En omdat we de wereld graag een
beetje beter willen achterlaten, zijn onze apparaten energiezuinig en zodanig
ontworpen dat zoveel mogelijk onderdelen kunnen worden hergebruikt.
Met de brochure die je nu in handen hebt, raak je goed geïnformeerd over
ons uitgebreide accent line productaanbod. We helpen je graag met
oriënteren en kiezen en laten je op je gemak ontdekken welke apparaten
het beste bij jouw huishouden passen.

accent line
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5 jaar garantie bij
4 inbouwapparaten.
Op alle Bosch keukenapparaten die je na aankoop bij ons registreert,
zit vanaf dat moment automatisch 2 jaar standaard fabrieksgarantie.
Wanneer je 4 of meer Bosch inbouwapparaten tegelijkertijd aanschaft en
via onze website registreert wordt dit gratis met 3 jaar verlengd. Ook is er
een gratis aanvullende anti-roestgarantie op vaatwassers. Of ga voor de
mogelijkheid om binnen twee maanden na aankoop de standaard fabrieksgarantie te verlengen met 5 jaar. Dat betekent 7 jaar zorgeloos genieten.
Meer informatie is te vinden via bosch-home.nl/garantie
*	
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Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten
in Europa. Bron: Euromonitor International Limited, Afzet, 2020

MyBosch
Laat ons je beter helpen om de levensduur van je apparaat te verlengen en er het
beste uit te halen, door meteen na aankoop een MyBosch account aan te vragen.
Dit persoonlijke account zorgt ervoor dat jij je garantie kunt registreren en laat je
alle informatie over jouw Bosch keukenapparatuur altijd terugvinden op één
handige plek. Vragen of problemen met je apparaat? Wanneer je er even niet
uitkomt sta je binnen enkele ogenblikken in contact met onze klantenservice zodat
alles in je keuken perfect blijft functioneren. Maak je MyBosch account aan via
bosch-home.nl/mybosch
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Welkom bij Bosch.
Al generaties lang maken de huishoudelijke apparaten van Bosch
het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen ons werk uit handen,
zorgen ervoor dat het huishoudelijk werk sneller klaar is,
geven ons meer tijd en verbeteren de kwaliteit van ons leven.

Eind 19e eeuw legde Robert Bosch met zijn eerste werkplaats de basis voor Bosch Huishoudelijke Apparaten.
Vanaf het allereerste begin heeft hij maar een doel voor
ogen: altijd het allerbeste maken. Zijn uitgangspunt:
eerlijk vakmanschap is belangrijker dan snelle winst.
Daarom onderscheidt ieder Bosch-product zich al
130 jaar lang door technische perfectie, volledige
betrouwbaarheid en compromisloze kwaliteit.
‘Ik zou liever geld verliezen, dan vertrouwen’, een bekend
gezegde van Robert Bosch dat vandaag de dag nog altijd
centraal staat binnen de Bosch organisatie. Niet alleen
in onze producten, maar ook in onderhoud en service.

Door de decennia heen ontwikkelde Bosch vele apparaten
die tegenwoordig onmisbaar zijn in het dagelijks leven
van vele mensen, zoals de koelkast, keukenmachine
en vaatwasser.
Naast compleet nieuwe producten, verbetert Bosch
ook continue zijn bestaande producten met nieuwe
technologieën zoals PerfectDry voor een perfecte droge
vaat, PerfectBake voor een perfect bakresultaat en
andere innovaties die zorgen voor perfecte resultaten
in een handomdraai.
Deze technologieën bieden ieder dan ook meer gemak in
het dagelijks leven en vormen de basis van onze speciale
accent line inbouwapparatuur.

“I would rather lose
money than trust.”
Robert Bosch

yenom esol rehtar dluow I“
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Technologie
voor het leven.
Bosch producten zijn van betrouwbare en
duurzame kwaliteit en dat is te merken.
Zelfs na regelmatig intensief gebruik levert
onze huishoudapparatuur nog topprestaties!
We doen er alles aan om apparaten langdurig
waar voor hun geld te laten bieden. Ook
proberen we met ons productaanbod jou nóg
meer gemak te bieden in het dagelijks leven.

We gebruiken onze kennis op het gebied van sensortechnologie om met tal van innovatieve oplossingen
te komen die het dagelijks leven makkelijker maken,
in alle productgroepen. Dit geldt voor onze koelkasten
met VitaFresh waarin levensmiddelen tot drie keer
langer vers blijven en bijvoorbeeld NoFrost in onze
vriezers waardoor je niet meer hoeft te ontdooien.
Producten die fascineren vanaf de eerste seconde.
Ontdek de mogelijkheden.
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PerfectAir Sensor
De PerfectAir-sensor houdt de lucht
tijdens het koken in de gaten en past
zijn vermogen aan op de opstijgende
damp en geur. Voortdurend, precies
en onafhankelijk van de instellingen.

PerfectBake
Deze functie haalt het giswerk uit
je bakwerk, door automatisch het
bakproces en de bereidingstijd in te
stellen. Wat je ook gaat klaarmaken,
je hoeft nooit meer te twijfelen of
het gebak gaar is.

PerfectDry met zeoliet
PerfectDry-vaatwassers nemen vocht
op en zetten dit om in warme lucht,
dankzij zeoliet. De hete, droge lucht
wordt teruggevoerd naar het interieur
van de vaatwasser, wat het droogproces sterk verbetert en versnelt.
Zo kan zelfs plastic vaat direct
worden opgeborgen zonder met
de hand eerst na te drogen.

PerfectFry
De PerfectFry-sensor helpt jou om
elke keer weer dezelfde perfecte
resultaten te krijgen tijdens het koken.
De sensor houdt de temperatuur
van de pan tijdens het bakken in de
gaten en past deze waar nodig aan.
Zo smaakt het niet alleen deze keer
heerlijk, maar ook de volgende keer.

PerfectCook
De PerfectCook-sensor houdt de
temperatuur van de pan tijdens
het koken in de gaten en past die
automatisch aan - op alle kookzones
en bij tot wel drie pannen tegelijk.
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Vertrouw op de kwaliteit
van Bosch.
Robert Bosch had aan het eind van de negentiende eeuw een helder
beeld van de impact die hij met zijn nieuwe bedrijf wilde maken:
Met respect voor consumenten en werknemers een positieve bijdrage
leveren aan de samenleving en leefomgeving. Nu, in de eenentwintigste
eeuw, doet Bosch dat nog steeds. Met trends en vernieuwingen op het
gebied van techniek en design leveren we huishoudapparatuur die
bijdraagt aan het plezier in en de kwaliteit van jouw leven en
huishoudens wereldwijd.

Waardering van consumenten
Het uitgangspunt van respect heeft
invloed op de manier waarop we
omgaan met jou als klant.
We zijn boven alles geïnteresseerd
in de mening en de waardering van
consumenten. We houden nauw in
de gaten hoe onze huishoudelijke
apparaten worden beoordeeld op
reviewsites zoals Kieskeurig.nl.
En zijn trots op de erkenningen
‘Beste uit de Test’ en ‘Beste Koop’,
die aan Bosch producten worden
toegekend in de vergelijkende tests
en analyses van de Nederlandse
Consumentenbond.

*	
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Tot in perfectie
Bosch staat garant voor optimaal
betrouwbare apparaten die lang
meegaan, zuinig zijn met energie en
eenvoudig te bedienen. Dit betekent
dat we onze producten tot in perfectie
uitdenken en vervaardigen, maar ook
kritisch kijken naar de levensduur,
het productieproces en de mogelijkheid om ze in de toekomst eenvoudig
te recyclen. De prestaties van onze
apparatuur worden keer op keer
verbeterd en we lanceren jaarlijks
nieuwe producten.

Bosch is het nummer 1 merk voor groothuishoudelijke apparaten
in Europa. Bron: Euromonitor International Limited, Afzet, 2020

Uitvoerig getest
Voordat apparatuur onze fabriek
verlaat, wordt alles tot in het kleinste
detail getest. Want alleen als alle
onderdelen 100% aan onze normen
voldoen wat betreft functionaliteit,
kwaliteit en betrouwbaarheid, is een
Bosch apparaat klaar voor zijn belang
rijkste uitdaging: jouw huishouden.
In een testomgeving stellen we de
apparaten daarom langdurig bloot
aan tal van gesimuleerde omstandigheden. Pas als het apparaat hier
perfect werkt, vinden wij het goed
genoeg voor jou.

Profiteer van ons uitgebreide
servicenetwerk.
Onze Bosch service is er om eventuele storingen te verhelpen of
om een serviceafspraak bij te maken. Ook kunnen we je bijstaan
met advies. We geven vakkundig antwoord op vragen over de
bediening, het gebruik en het onderhoud van je keukenapparatuur.
Onze servicemedewerkers worden speciaal getraind op productkennis en we streven continu naar verbetering van onze diensten.

Diagnose op afstand
Telefonische hulp is nooit ver weg, mocht er onverhoopt
wat met je apparaat aan de hand zijn. Gaat het om een
Home Connect-apparaat, dan is het zelfs mogelijk om
op afstand een diagnose door ons te laten stellen.
Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven,
kunnen onze experts zich online toegang tot het apparaat
verschaffen om het probleem te analyseren en je snel
de juiste service te bieden. Je leest meer over onze
Home Connect-apparaten op pagina 22.

Wist je dat wij een team van 130 technici klaar hebben
staan, die jouw huishoudapparaat beter kennen dan
wie dan ook? In meer dan 80% van de gevallen wordt een
storing dan ook in één keer opgelost. Na reparatie nemen
we nogmaals contact op om te vragen of je tevreden bent
over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service
blijven verbeteren.

Wanneer het jou uitkomt
Je maakt zelf eenvoudig een afspraak met een van onze
deskundige monteurs. Dat kan gewoon online zodat we de
problemen met je apparaat snel kunnen komen oplossen.
Zelfs op zaterdag als dat goed uitkomt. De dag voor
de afspraak krijg je ‘s avonds een sms van ons met een
gerichte tijdsindicatie waarbinnen de monteur langskomt.
Voor het melden van storingen zijn wij iedere dag,
ook in het weekend, bereikbaar van 07.00 tot 22.00 uur.
Bel 088 424 40 10 óf bezoek ons online (voor product
ondersteuning, chat of voor het maken van een afspraak)
via bosch-home.nl/service
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Leef gezond
#LikeABosch
Bosch komt jouw keuken graag versterken. In de drukte van
alledag helpen we je een gezonde balans te vinden en de controle
te nemen over je tijd. Door te zorgen dat je gevarieerd kunt koken
met onze tijdbesparende apparaten bijvoorbeeld. Of door je te
helpen om etenswaren langer vers te houden met VitaFresh:
het slimme versheidssysteem van de Bosch koelkasten.
Alles in één
Wij stellen graag onze compacte combi-magnetron aan je voor. In deze
alleskunner uit de Serie 6 is het mogelijk om hete lucht te combineren met de
magnetronfunctie, maar ook om te grillen, 100% te stomen of stoom toe te voegen
tijdens het gebruik. Wie producten geleidelijk gaart met stoom, zorgt dat deze
hun oorspronkelijke vitamines behouden en dat smaken zich volledig kunnen
ontwikkelen. Groenten blijven knapperig, en braad je kip, dan wordt die lekker
sappig en mals.
Bespaar tijd
Tegelijkertijd moet het eten soms ook gewoon snel op tafel staan. Op dat soort
momenten biedt de magnetronfunctie uitkomst. Zo kun je er bijvoorbeeld eerst
bevroren levensmiddelen mee ontdooien en ze daarna direct bakken of braden.
Dankzij de grill kun je ze desgewenst voorzien van een knapperige korst.
De stoomfunctie brengt precies de juiste hoeveelheid waterdamp in de
ovenruimte en zorgt dat gerechten niet uitdrogen.
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Supersterk, supergezond.
Baas over je eigen gezonde keuzes word je
met Bosch. Want onze huishoudapparaten
zijn zo ontworpen dat ze je op een slimme
manier helpen een gezonde levensstijl te
kiezen.
Scan de QR-code met de camera van
je smartphone voor meer informatie.

VitaFresh

Added steam
function

PerfectFry

PerfectRoast

Optimale koeling met VitaFresh
Door verse producten bij de juiste temperatuur en in de
meest geschikte luchtvochtigheid te bewaren, creëer je de
ideale omstandigheden om ze langer fris en smakelijk te
houden. Daarom hebben we onze koel-vriescombinaties
uitgerust met VitaFresh-lades die je variabel in kunt stellen
– twee smalle lades voor vlees en vis, en een grote voor
groente en fruit. Zo blijven jouw gezonde, verse levensmiddelen langer goed.

Stoom voor extra knapperigheid
Wat je met een beetje extra stoom al niet kunt doen.
De AddedSteam-functie zorgt ervoor dat je ovengerechten
nog beter lukken. Ook je zelfgebakken brood wordt zo
veel lekkerder. Met extra stoom krijgt het namelijk een
knapperige korst en een mooie structuur.

Perfect bakken en braden, steeds weer
Bakken onder een te hoge temperatuur kan schadelijke
stoffen veroorzaken. Met de PerfectFry-sensor voorkom je
dit en behaal je iedere keer weer dezelfde perfecte resultaten.
De sensor houdt de temperatuur van de pan in de gaten,
past deze waar nodig aan en geeft aan wanneer de gewenste
temperatuur is bereikt.

Gaar tot in de kern
Een stuk vlees of vis in de oven bereiden is een gezond
alternatief voor bakken in de pan. Je hebt er alleen wat
minder gevoel bij als je gerecht achter glas in de oven staat.
Met PerfectRoast hoef je niet langer te twijfelen of gerechten
al klaar zijn. Met behulp van de PerfectRoast-meter krijg je
jouw vlees- of vismaaltijd precies zo gaar als jij dat wilt.
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Krijg een MaxoMixx staafmixerset
met vacuümsysteem cadeau bij
een nieuwe Bosch keuken.
Bij aankoop van minimaal 4 Bosch inbouwapparaten waaronder een koelkast
of koel-vriescombinatie met VitaFresh systeem ontvang je in de periode
1 maart 2021 t/m 31 maart 2022 een Maxomixx staafmixerset t.w.v. € 149,99.
Met deze ultrakrachtige staafmixer hak, snijd en kneed je niet alleen jouw
gerechten tot in perfectie, je bewaart ze ook langer met de meegeleverde
vacumeeraccessoires. Ga voor de volledige actievoorwaarden naar:
bosch-home.nl/acties, of scan de QR-code.
Krachtig en consistent
Met de MaxoMixx behaal je altijd perfecte resultaten dankzij
de krachtige Bosch motor van 1000 watt, 12 snelheidsstanden, een turboknop en de QuattroBlade Pro waarmee
je superglad blendt zonder spatten. De gebruiksvriendelijke,
roestvrijstalen behuizing en mixervoet zorgen ervoor dat
de MaxoMixx lekker stevig in de hand ligt en meteen in een
hete pan gebruikt kan worden, zonder dat je bang hoeft
te zijn dat het apparaat beschadigd raakt.
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Veelzijdig
De robuuste MaxoMixx is niet alleen ideaal voor het bereiden
van supergladde soepen, fijngehakte mengsels en luchtig
geklopte ingrediënten. Deze veelzijdige hulp helpt je ook bij
het langer vers houden van jouw levensmiddelen, dankzij
de meegeleverde Bosch Fresh-vacumeerpomp, -zakjes met
zipsluiting en bewaardoos. Vacuüm verpakken heeft ook
andere voordelen: zo kun je er ook supersnel mee marineren
en ontstaan er geen ijskristallen bij het invriezen.

Een gezonde levensstijl was nog nooit zo makkelijk.
Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze koelkasten met VitaFresh helpen je een gezonde leefstijl te behouden
doordat ze de optimale omstandigheden creëren om al jouw eten tot 3 keer langer vers te houden. Met VitaFresh
geniet je iedere dag van verse producten, zonder dagelijks boodschappen te hoeven doen. Dat maakt gezond leven
wel heel gemakkelijk.
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Leef duurzaam
#LikeABosch
Duurzaamheid en Bosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Een groot deel van het productassortiment is energiezuinig, dus
daar doe je het milieu een groot plezier mee. In aanschaf zijn ze
duurder, maar dat verschil verdien je snel terug via je energie- en
waterrekening. Kies dus voor het milieu én je portemonnee.

Een duurzaam huishouden
Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen houden, moeten we zuiniger
omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Groothuishoudelijke apparaten zijn
verantwoordelijk voor de helft van het totale energieverbruik in een huishouden.
Als iedereen kan beschikken over de energiezuinigste apparaten, maakt dat
een wereld van verschil.

Zuinig met energie en water
Baas over het water- en energieverbruik bij jou thuis word
je met Bosch. Want onze huishoudapparaten zijn zo
ontworpen dat ze je op een slimme manier helpen om
duurzamer te leven. En het wordt nog beter omdat we bij
Bosch ook onderdelen van onze producten hergebruiken en
recyclen. Zo blijven de grondstoffen merendeels behouden
en komt er minder op de afvalberg terecht. En wist je dat we
dankzij onze slimme innovaties bij tal van inbouwapparaten
het stroom- en watergebruik al met tientallen procenten
naar beneden hebben kunnen krijgen? Meer informatie via:
bosch-home.nl/bosch-ontdekken/likeabosch
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EcoSilence Drive
De speciaal ontworpen koolborstelloze EcoSilence Drivemotor zorgt dat onze vaatwassers een minimum aan stroom
verbruiken. Geluid wordt door deze wrijvingsloze motor
zoveel mogelijk gedempt, wat de apparaten erg geschikt
maakt voor plaatsing in appartementen en open keukens.
AquaSensor
De AquaSensor stemt het aantal spoelgangen van onze
vaatwassers af op de vervuilingsgraad van het water.
Om dit te kunnen doen, meten sensoren de vervuiling van
het eerste spoelwater. Ze zorgen ook dat het programma
eerder afrondt zodra de vaat perfect schoon is. Zo gebruik
je nooit te veel water.

PerfectAir

VarioInverter

PerfectAir
De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken
in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende
damp en geur. Dit gebeurt voortdurend, precies en
onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het
geluidsniveau beperkt omdat alleen het minimaal vereiste
afzuigvermogen wordt geactiveerd. Als je klaar bent met
koken blijft de ventilatie werken tot alle onprettige geuren
uit de keuken zijn verwijderd. Zo kun je niet alleen rustig
koken, maar verbruik je ook nog eens minder energie.
VarioInverter
Deze functie past automatisch de compressorsnelheid
van onze koelkasten aan. Dankzij VarioInverter wordt
de koelkastruimte continu optimaal gekoeld en staat de
compressor niet alleen uit óf aan, maar werkt hij op elke
gewenste snelheid. Perfecte koeling met minimaal gebruik
van energie is het resultaat.

Jouw keuzes
maken het
verschil.

8,5 Mt
aan voedselverspilling
door Nederlandse
huishoudens*.

61%
van de totale
voedselverspilling
in Nederland*.

*B
 ron: De Enorme schaal van Globale Voedselverspilling rapport door Niall McCarthy, 5 maart 2021.
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Het energielabel:
weet wat je verbruikt.
Wist je dat huishoudelijke apparaten ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld
huishouden voor hun rekening nemen? Dit belast niet alleen het milieu, maar verhoogt ook je
energierekening. Daarom is het belangrijk om bij het aanschaffen van een apparaat te letten op
de water- en energiezuinigheid. Sinds 1995 geeft het Europese energielabel gestandaardiseerde
informatie over het stroom- en waterverbruik van huishoudelijke apparaten.

Het huidige energielabel: een uitleg.
Op de huidige energielabels vindt u een classificering van A tot en met G. Sinds 2021 worden er nieuwe methodes
gebruikt om het stroomverbruik te meten en de klasse van een apparaat te bepalen. Hierdoor kunnen apparaten die
voorheen voorzien waren van een A- of B-label, nu geclassificeerd zijn in een lagere klasse. Aan de energiezuinigheid
van de apparatuur zelf is niets veranderd, de wijze van classificering is alleen gewijzigd. Volgens de EU moet deze
nieuwe wijze, voor zover mogelijk, ‘rekening houden met het werkelijke gebruik van het product en het gemiddelde
consumentengedrag weerspiegelen’. Dit betekent bijvoorbeeld dat het energieverbruik voor wasmachines, was-droogmachines en vaatwassers niet langer per jaar wordt gespecificeerd, maar per 100 was- of droogcycli. Het t estprogramma
 asmachines en was-droogcombinaties is veranderd en voor vaatwassers is onder andere de samenstelling
van w
van het aantal standaardcouverts veranderd. Bij Gaggenau zijn de koelkasten, vriezers, koel-vriescombinaties en
vaatwassers voorzien van een energielabel.
Het is via het energielabel mogelijk om direct meer productinformatie op te vragen met behulp van de QR-code rechts
bovenaan op het label. De QR-code verwijst u door naar een database van de EU, waar u specificaties kunt bekijken
en downloaden voor alle apparaten die over een energielabel beschikken. De database kan ook direct via het internet
geraadpleegd worden.

Voorbeeld van een energielabel voor vaatwassers:
De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers is gebaseerd op het Eco-programma.
Om zo dicht mogelijk bij het werkelijke gebruiksgedrag te blijven, worden bekers, pannen
en plastic servies gebruikt om de was- en droogprestaties te bepalen. Het Eco-programma
is bijzonder milieuvriendelijk, ideaal voor normaal bevuild vaatwerk en het meest efficiënte
programma in de combinatie ‘energie- en waterverbruik’. Net als bij wasmachines en
was-droogcombinaties wordt het energieverbruik gebaseerd op 100 wascycli.

1

2

1

QR-code

2

Energie-efficiëntieklasse

3 	
Energieverbruik in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco-programma)
4 Maximale laadcapaciteit (aantal standaardcouverts voor het Eco-programma)
3

4

5

6
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7

5

Waterverbruik in liter/bedrijfscyclus (met Eco-programma)

6 	
Duur van het Eco-programma
7 	Geluidsniveau (in dB(A) re 1 PW) en geluidsniveauklasse

Voorbeeld energielabel koel- en vriesapparatuur:
De procedure voor het bepalen van de energieklasse is erg uitgebreid. Er wordt namelijk
rekening gehouden met het type apparaat, de werking, de kamertemperatuur en het
aantal en de grootte van de compartimenten. Het energieverbruik wordt nog aangegeven
in kWh per jaar (‘annum’). Het label geeft ook informatie over de totale inhoud van alle
koelcompartimenten en, indien aanwezig, alle vriescompartimenten, alsmede over het
geluidsniveau en de bijbehorende klasse.

1

2

1

QR-code

2

Energie-efficiëntieklasse

3 	
Energieverbruik in kWh (gemeten onder nieuwe standaard omstandigheden)
4 Totale inhoud van alle vriescompartimenten
3

5

Totale inhoud van alle koelcompartimenten

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

5

6
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Home Connect:
huishoudelijke apparaten die
klaar zijn voor de toekomst.
Wij doen er alles aan om jouw huishouden op rolletjes te laten lopen en geloven
dat slim verbonden apparaten daar een belangrijke bijdrage aan leveren.
Daarom kun je bij Bosch al sinds begin 2017 kiezen uit heel veel huishoudapparaten
die ‘connected’ zijn, in iedere productcategorie. Met de Home Connect-app bedien
je die op je eigen manier, wanneer en waar je maar wilt, vanaf elke smartphone of
tablet. Maar onze missie om verbondenheid in ieder huishouden te brengen houdt
hier niet op. In de toekomst zullen we Home Connect als norm stellen voor alle
huishoudapparaten van Bosch.
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Zo werkt het
In principe heb je geen randapparatuur nodig om van de
Home Connect functionaliteiten te kunnen profiteren.
Het enige dat je moet doen is de Home Connect-app
installeren en verbinding laten maken met je apparaat en
het wifinetwerk. Zodra je verbonden apparaten worden
weergegeven in de Home Connect-app, kun je ze vanaf
elke locatie bedienen, monitoren en instellen met een
smartphone, tablet of computer. Als je daar vooraf
toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts
ook op afstand in je apparaat om problemen te
analyseren en te verhelpen. Een extra service van Bosch
voor jou, mocht er onverhoopt wat met je Home Connectapparaat aan de hand zijn.

Mogelijkheden spraakbediening
De Bosch Home Connect-apparaten beschikken over wifi
en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met andere bekende
Internet of Things platformen zoals IFTTT, Google Home
en Amazon Alexa. Dankzij deze betrouwbare partners kun
je naast de functies voor Home Connect-apparaten nog
veel meer handige toepassingen ontdekken. Met de Alexa
Voice Service kun je in potentie je hele huis bedienen,
inclusief je Bosch apparatuur. De app voldoet aan de
hoogste veiligheidsnormen en is gecertificeerd door
TÜV Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut
voor systeembeveiliging en bescherming van persoons
gegevens. Met de stembediening van Amazon Alexa laat
de oven zich bijvoorbeeld simpele commando’s geven
in het Engels. Zeg je: ‘Alexa, ask Home Connect oven when
my dinner will be ready’, dan zal de oven via Alexa een
exact antwoord geven.

Leer werken met applets
Met de app IFTTT (If This Then That) en Olisto kun je meer
dan vijfhonderd diensten, apps en apparaten creatief
combineren, waaronder de Bosch Home Connect-apparaten.
Met scenario’s, die applets worden genoemd, geef je die een
eenvoudige instructie: If This Then That. ‘This’ is de trigger
en ‘That’ een actie die als gevolg van de trigger wordt gestart.
Wanneer je wekker bijvoorbeeld gaat, krijgt je Home Connect
koffieautomaat het seintje om voor te warmen en te spoelen
zodat jij meteen koffie kunt zetten wanneer je in de keuken
komt. Stel, de gps van je smartphone merkt dat je binnen
een halfuur thuis bent, dan kan de Home Connect combimagnetron alvast de ovenschotel ontdooien en garen
zodat je bij thuiskomt direct aan tafel kunt.

Beveiligingsmaatregelen
Over gegevensbescherming en -beveiliging is goed
nagedacht. Dankzij het uitgebreide beveiligingsconcept
dat we hebben ontwikkeld en geïmplementeerd, is het
gebruik van Home Connect heel erg veilig. Er wordt gebruik
gemaakt van encryptietechnologie waarbij registratiedata
niet gecombineerd worden met data die voortvloeien uit het
daadwerkelijke gebruik van de apparaten. De app voldoet
aan de hoogste veiligheidsnormen en is gecertificeerd door
TÜV Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor
systeembeveiliging en bescherming van persoonsgegevens.
Om van zoveel mogelijk functionaliteiten gebruik te kunnen
maken is het noodzakelijk het apparaat met de server te
verbinden. Desgewenst kun je het apparaat ook offline laten.
In dat geval zal het geen data verzenden.

Maak kennis met Home Connect
De Home Connect-app staat vol met informatie die je helpt om je

App download

keukenapparaat ten volle te benutten. Raak geïnspireerd door het
brede scala aan internationale recepten in de Home Connect-app en
stuur alle instellingen direct naar de oven. De app vertelt bovendien
op welke plek in de koelkast je etenswaren het beste neer kunt leggen
om ze lang vers te houden en laat je de temperatuur een paar graden
lager zetten als je onderweg naar huis bent met een grote lading verse
boodschappen. Met de demoversie van de app kun je al een idee

App download

krijgen van de mogelijkheden, zelfs als je nu nog geen Home Connectapparatuur in huis hebt. De gratis app is beschikbaar in de Apple
App Store (iOS) en Google Play Store (Android).
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De unieke voordelen
van onze series.
De doorlopende productlijn van onze groothuishoudelijke
apparaten is oplopend opgebouwd uit vier series: Serie 2, 4, 6 en 8.
Ontworpen voor iedere levensstijl en passend binnen elk budget.

Serie | 2
Betrouwbaarheid, kwaliteit en stijlvol design blijven
centraal staan bij al onze creaties. Omdat je je keukenapparaten dagelijks gebruikt wil je er klakkeloos van op
aan kunnen. Verwacht dus ook alle comfort en zekerheid
van de apparaten uit onze voordeligere Serie 2. Wij beloven
dat je er in het dagelijks gebruik zelfs alle plezier aan
zult beleven. En naast de basisuitvoering wat materialen,
afwerking en displays betreft, zijn ze ook nog eens
energiezuinig.
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Serie | 4
Met Serie 4 apparatuur beslis je zelf hoe je je keuken
samenstelt. Alle apparaten zijn optimaal betrouwbaar,
leveren topprestaties en zijn elegant vormgegeven.
Gebruiksgemak staat ook bij deze serie bovenaan,
alleen hebben de displays van de ovens bijvoorbeeld
uittrekbare draaiknoppen, in plaats van een touchscreen.
Dit verschilt trouwens per productcategorie; onze
inductiekookplaten zijn altijd met een touchscreen te
bedienen. Dit maakt schoonmaken een eenvoudig klusje.

Serie | 6
Je zult versteld staan van de superieure werking van de
Serie 6 apparaten. In deze productlijn stellen we de
nieuwste technologie centraal, die jou helpt om met
onbezorgd plezier en in minder tijd het huishouden te
doen. De apparaten in Serie 6 stralen een elegant en
uniform design uit en zijn eenvoudig en intuïtief te
bedienen. Ovens en koelkasten zijn bijvoorbeeld
voorzien van SoftClose, waardoor ze zich geruisloos en
zonder moeite laten sluiten, met slechts een zachte duw.

Serie | 8
Wie kiest voor de nieuwe Serie 8 apparaten, kan rekenen
op topprestaties en ultiem gebruiksgemak. Tot in de
kleinste details is te zien dat we de hoogste eisen stellen
aan de materiaalkeuze en een strak uitgevoerd design.
Serie 8 onderscheidt zich met hightech sensortechnologie
en neemt je nog meer werk uit handen. Zo kun je bij onze
ovens kiezen uit diverse voorgeprogrammeerde recepten.
Of ze passen automatisch de instellingen, temperatuur
en kooktijd van de kookplaten aan. Hierdoor krijg jij
gegarandeerd een perfect resultaat.
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Maak kennis met keukenapparatuur
waar je blij van wordt.
We dromen graag over de kleur van de muren, de inrichting en het w
 erkblad.
Maar een fijne keuken zit ’m natuurlijk niet alleen in de stijl: vooral de
keukenapparatuur bepaalt in sterke mate je kookplezier. Laat je gedachten
eens de vrije loop: van welke apparaten zou jij echt gelukkig worden?
In inspiratiehuis 20|20 ontdek je alle innovaties op het gebied van keukenapparatuur. Ook de toonaangevende Bosch accent line apparaten leer je
er kennen en kun je zelfs uitproberen!

Zorg ervoor dat de keukenapparatuur die jij uitzoekt
helemaal naar wens is, en laat je uitgebreid informeren
en inspireren. Pas als je ziet hoe een keukenapparaat
werkt en wat de mogelijkheden zijn, weet je of deze bij jou
en je keuken past. Je kunt zelfs kiezen voor slimme, met
internet verbonden apparaten die van koken, koelen en
afwassen helemaal een feestje maken. Wees niet bang 
dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Want in
inspiratiehuis 20|20 staan onze deskundige adviseurs al
klaar om je te helpen.
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Onze openingstijden
Je bent welkom in onze showroom op dinsdag tot en
met zaterdag van 09.30 tot 17.00 uur en ook op enkele
zondagen. Kijk op inspiratiehuis2020.nl welke zondagen
dat zijn, wanneer kookdemonstraties en -workshops worden
gehouden, of schrijf je in voor de algemene lezing van een half
uur, die begint bij de basis en een goede start is bij het kiezen
van de juiste keukenapparatuur. Je vindt inspiratiehuis 20|20
(Taurusavenue 36) aan de A4 in Hoofddorp.

Plan een adviesgesprek
We verwelkomen je graag in onze showroom. Maak van
tevoren een afspraak zodat de Bosch adviseurs alle tijd en
aandacht voor je hebben. Tijdens een persoonlijk adviesgesprek laten ze je kennismaken met onze inbouwapparaten in verschillende productseries en prijsklassen
en denken ze mee over welke het beste bij jou passen.
Kies een datum en tijd via
inspiratiehuis2020.nl/adviesgesprek

Ga naar een kookdemonstratie
Tijdens de Bosch kookdemonstratie maak je kennis met
de bakoven, (combi-)stoomoven en inductiekookplaat
van Bosch, krijg je tips en kan je de bereide gerechten
proeven. Onze demonstraties zijn gratis, duren twee
uur en worden gehouden in de Bosch showroom.
Een dagdeel kiezen en inschrijven kan via
inspiratiehuis2020.nl/demonstratie

Zelf koken tijdens een kookworkshop
Bereid je eigen driegangendiner of -lunch met Bosch
apparatuur tijdens een inspirerende workshop. Voor
€ 49,- per persoon leer je hier in vier uur alle mogelijkheden van de bakoven met stoom en inductiekookplaat
kennen en is er ook voldoende tijd om vragen te stellen
aan onze professionele kok. Wij zorgen voor een passende
wijn bij de gerechten. Een dagdeel kiezen en inschrijven
kan via inspiratiehuis2020.nl/workshop

Volg een Home Connect workshop
In het digitale tijdperk worden onze huizen en huishoudapparaten steeds slimmer. Wie Home Connect-apparaten
van Bosch bezit of daarin geïnteresseerd is, leert tijdens
deze gratis workshop hoe de functionaliteiten ervan
optimaal benut kunnen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het bedienen van je oven met behulp van spraakherkenning, door deze te koppelen met Amazon Alexa.
Voor deze twee uur durende workshop schrijf je je in via
inspiratiehuis2020.nl/workshop

Bekijk de showroom digitaal
Ben je niet in de gelegenheid om direct naar inspiratiehuis 20|20 te komen?
Of wil je alvast kijken wat je te wachten staat? Wandel dan eens rustig
virtueel door onze showroom. Op deze manier kun je online de gehele Bosch
showroom overzien en alle Bosch apparatuur van dichtbij bekijken, inclusief leuke
weetjes en gedetailleerde informatie over de apparaten. Dit kun je zelfstandig doen,
maar ook samen met een van onze adviseurs. Bekijk de online tour en de
mogelijkheden op inspiratiehuis2020.nl/online-tour of scan de QR-code met
de camera van je smartphone.
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Mooi alleen. Nog mooier samen.

accent line

Ovens en magnetrons
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Ovens
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Mooi alleen. Nog mooier samen.

Alle ingrediënten voor
een perfecte keuken.
De keuken is het hart van je huis. Een plek waar je een fijne sfeer wilt ervaren en een persoonlijke
ruimte waar je dagelijks maaltijden bereid. Met talloze functies helpen onze ovens je om steeds
weer gezonde en gevarieerde gerechten op tafel te zetten. Dankzij het strak en consequent
uitgevoerde design combineren de ovens ook mooi met andere Bosch inbouwapparatuur.
Kies afhankelijk van je keukenontwerp voor een roestvrijstalen of zwarte afwerking. De ovens
van Bosch zijn in zowel een groot formaat (60 cm) als compact formaat (45 cm) beschikbaar.

Bakovens met stoom
Lekker, gezond en buitengewoon praktisch. De bakovens met stoom van Bosch
hebben alles. Én ze behouden alles: belangrijke aroma’s, vitamines en mineralen
gaan niet verloren wanneer je stoomt. Ook kun je er gewoon mee bakken. Dus of je
nu houdt van sappig en mals of van mooi krokant en goudbruin, met een bakoven
met stoom bereid je altijd een smakelijke en voedzame maaltijd. Ze zijn verkrijgbaar
in zowel 60 cm als 45 cm hoogte.

Bakovens met magnetron
De bakovens met magnetron van Bosch zijn voorzien van alle functies van een
traditionele bakoven, maar bieden ook het gemak van een magnetron. Door
de oven te combineren met de magnetronfunctie kun je de bereidingstijd van
jouw gerecht verkorten en heb je je maaltijd sneller op tafel. De bakovens met
magnetron zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.

Bakovens
De bakoven van Bosch kan alles wat je van een traditionele bakoven mag verwachten.
Met de verschillende verwarmingssystemen heb je altijd de juiste opties voor jouw
favoriete gerechten. De bakovens zijn in zowel 60 cm hoogte als 45 cm beschikbaar.

Bakovens met AddedSteam
Bakovens met AddedSteam kunnen alles wat normale bakovens ook kunnen,
maar bieden ook de mogelijkheid om stoom toe te voegen tijdens het bakproces.
Met de AddedSteam functie gaan je ovengerechten nog beter smaken, zo krijgt je
zelfgebakken brood bijvoorbeeld een knapperige korst en een mooie structuur.
De bakovens met AddedSteam zijn beschikbaar in 60 cm hoogte.
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Ovens

Inbouwmagnetrons
Weinig tijd, weinig energie, veel genot. Een magnetron van Bosch is de perfecte
oplossing als je bij het koken en bakken tijd en energie wilt besparen. Vooral
kleine porties bereid je in een magnetron snel en zuinig. Ook is het ontdooien van
levensmiddelen een kwestie van minuten. Beschikbaar met display onder of bovenin
en een links- of rechtsdraaiende deur waardoor hij altijd perfect combineert met de
overige accent line ovens.

Inbouw espresso volautomaten
Voor liefhebbers van een maximale koffiebeleving en versgemalen koffiebonen.
Onze espresso volautomaten bieden veel functionaliteiten die een optimaal aroma en
gemak garanderen. Zo geniet je op ieder moment van de dag van een pittige espresso
of een romige cappuccino.

Warmhoudlade
Maak je droomopstelling compleet. Combineer een warmhoudlade bijvoorbeeld met
een compacte magnetron naast een grote bakoven met stoom. Handig om gerechten
en borden in warm te houden, langzaam vlees te garen en producten te ontdooien.
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Perfecte resultaten in een handomdraai.

Alles onder controle met het
bedieningsgemak van Bosch.
Elk bedieningspaneel van Bosch is simpel en intuïtief in gebruik
om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie bieden
de ovens van Bosch onder andere verschillende automatische
bereidingsprogramma’s voor nóg meer gebruiksgemak.

Serie | 8
TFT Graphic display

Serie | 8
TFT Symbol display

Serie | 6
LCD display

Serie | 4
Led-display

Serie | 2
Led-display
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Ovens
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Tot in de puntjes perfect
met Serie 8.
Met Serie 8 creëer je altijd het perfecte plaatje, of je jouw apparatuur nu
boven of naast elkaar plaatst. Zo zijn de hoogte van de panelen en het
design van de displays in de gehele serie gelijk. Serie 8 is verkrijgbaar
in rvs of specifiek voor accent line in Carbon Black-uitvoering, wat een
diepzwart en stijlvol statement maakt in jouw keuken.
Assist
De Assist-functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien
even twijfelt. Selecteer het gerecht dat je wilt maken en Assist geeft de ideale (kern)temperatuur, stoomintensiteit en meer aan. Alle functies worden op elkaar afgestemd, wat
leidt tot een perfect eindresultaat.
Stoom: lekkerder én gezonder
Begin met koken op een energiezuinige manier en behoud vitamines door de bereiding of
opwarming met stoom. Smaken, voedingswaarden, kleur en textuur blijven behouden wanneer
je kookt met stoom. Maaltijden branden niet aan, ze koken niet over en vervelende geurtjes
worden vermeden.
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Ovens

PerfectBake Plus en PerfectRoast Plus
Dankzij PerfectBake Plus* en PerfectRoast Plus*, in combinatie met Home Connect, laat je
oven de verwachte resterende tijd zien die dankzij Artificial Intelligence steeds nauwkeuriger
voorspelt wanneer een gerecht perfect bereid is. Zo weet je precies hoeveel tijd je nog hebt
om iets anders te gaan doen. Ook krijg je nog meer mogelijkheden om recepten naar je eigen
voorkeur aan te passen, zoals het bereiden van je favoriete flatbreadrecept – bijvoorbeeld
met een hoger vochtgehalte door de gekozen topping, of met een andere deegconsistentie.
PerfectBake Plus vertelt in hoeveel minuten perfecte bakresultaten worden bereikt, terwijl
PerfectRoast Plus automatisch aangeeft in hoeveel minuten de goede kerntemperatuur
voor een perfect braadstuk wordt bereikt. Artificial Intelligence leert de nieuwste generatie
Serie 8 ovens continu bij. Hoe meer huishoudens de zelflerende ovens van Bosch gebruiken
en aansluiten via Home Connect, hoe nauwkeuriger de instelling en voorspelling voor een
perfect gerecht.
* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte
specificaties.

Pyrolyse
Het reinigen van de oven was nog nooit zo gemakkelijk
dankzij het pyrolyse-reinigingsprogramma voor de
gehele binnenzijde. Het automatische programma
gebruikt zeer hoge temperaturen om etensresten
tot as te verbranden. Je hoeft na afloop alleen maar
een doekje door de oven te halen en je bent al klaar.
Efficiënter en makkelijker kan het niet. Scan de QR-code
met de camera van je smartphone voor meer informatie.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Koken is een feest met Serie 6.
Serie 6 van Bosch biedt alle mogelijkheden voor meer
gebruiksgemak. Met de AutoPilot optie wordt elk gerecht
een succes dankzij de automatische programma’s*.
En dat met slechts een druk op de knop.

AddedSteam
Met de AddedSteam*-functie kun je stoom toevoegen gedurende
het bakproces, waardoor je ovengerechten nog beter gaan smaken.
Zo krijgt je zelfgebakken brood bijvoorbeeld een knapperige korst en
een mooie structuur.

Braadthermometer
De perfecte temperatuur van jouw gerechten bereik je met de
standaard bijgeleverde kerntemperatuurmeter. Je hoeft hem alleen
maar in het gerecht te steken, te verbinden met de oven en de gewenste
kerntemperatuur te selecteren. Zo wordt bijvoorbeeld jouw favoriete
stukje vlees op lage stand altijd heerlijk mals en sappig.

36

Ovens

Pyrolyse
Niet alleen Serie 8 maar ook Serie 6 beschikt over deze handige feature. Je reinigt de
oven in een handomdraai dankzij het pyrolyse-reinigingsprogramma. Het automatische
programma gebruikt zeer hoge temperaturen tot 480 graden om etensresten tot as te
verbranden. Pyrolyse is een reinigingsstand voor de volledige binnenzijde van de oven.
Je hoeft na afloop alleen maar een doekje door de oven te halen en je bent klaar.
EcoClean Full
EcoClean Full een andere mogelijkheid: een speciale coating van ultrafijne keramische
deeltjes die op alle ovenwanden, behalve de bodem en de binnenzijde van de ovendeur,
is aangebracht en dat vet absorbeert. Je oven hoeft niet iedere keer tot een extreem
hoge temperatuur te worden verhit om te kunnen zelfreinigen, want EcoClean Full werkt
continu door. Zo bespaar je energie en hoef je alleen nog na gebruik de binnenzijde van
de ovendeur en de bodem af te nemen.
Home Connect
Nog beter wordt het wanneer je een oven installeert met Home Connect*. Hiermee is
de oven geschikt voor wifi en kan hij op afstand bediend en gemonitord worden via de
Home Connect-app.
* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de
exacte specificaties.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Serie 4 opent deuren.
Het strakke bedieningspaneel, met rvs-detail,
grote verzinkbare draaiknoppen en het led-display,
maken van jouw oven een opvallend item in de keuken.
De Serie 4 ovens zijn ook verkrijgbaar in Carbon Black,
inclusief zwart display en zwarte handgreep.
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Ovens

Carbon Black
Exclusief binnen accent line: Carbon Black. Wie kiest voor de
nieuwe Bosch accent line productserie uitgevoerd in Carbon
Black, raakt niet alleen in de ban van het design, maar ook
van het gemak waarmee de apparaten zijn te combineren.
De hoogte van de panelen en het design van de displays zijn
bij alle accent line Carbon Black-apparaten gelijk. Carbon
Black is beschikbaar vanaf Serie 4.
EcoClean
De ovens uit de Serie 4 accent line beschikken over alle
basisgemakken die de Serie 2 ook biedt. Daarnaast is het
energiezuinige EcoClean*-systeem mogelijk.Hiermee wordt
reinigen een fluitje van een cent dankzij de speciale coating
op de moelijk te bereiken achterwand. De keramische deeltjes
breken automatisch vet af door middel van oxidatie, gebruik
na gebruik, voor zolang dat de oven meegaat.

AddedSteam-functie met stoomschaal
De AddedSteam-functie met stoomschaal zorgt
voor de perfecte hoeveelheid stoom om je favoriete
gerechten te bereiden. Het water in de schaal
verdampt met behulp van de 3D-heteluchtmodus en
circuleert als stoom door de ovenruimte om te zorgen
dat jij een heerlijk luchtig brood of mals gebraden kip
bereidt, met krokante buitenzijde. De stoomschaal is
gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Een goed begin met Serie 2.
De basismodellen uit de Serie 2 bieden alle mogelijkheden
om aan jouw belangrijkste behoeften te voldoen. Uiteraard
met de betrouwbare kwaliteit die je van Bosch gewend bent,
voor een goede prijs.
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Ovens

3D hetelucht
De ovens uit de Serie 2 zijn voorzien van 3D hetelucht,
wat zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling op drie
niveaus. Hiermee kun je gemakkelijk meerdere gerechten
tegelijk bereiden zonder smaak- of geuroverdracht.

EcoClean
Ga voor een Serie 2 oven met de energiebesparende keukenhulp EcoClean of EcoClean Full* en je zit nooit meer met
moeilijk te verwijderen restvuil. EcoClean is een speciale
coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de ovenwanden is aangebracht. Vetspatten die hiermee in aanraking
komen, breken vanzelf af door middel van oxidatie.
Schoonmaken is dus veel minder intensief, want aanslag
maakt alleen nog kans op delen zonder coating: de bodem
en de binnenkant van de ovendeur. De coating blijft zichzelf
herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt. Voor zolang
als de oven meegaat.
Je bedient de Serie 2 ovens eenvoudig dankzij het led-display
en de twee verzinkbare draaiknoppen. Het bedieningspaneel
is ook verkrijgbaar in het zwart voor een stijlvolle, donkere
aanvulling van jouw keuken.
* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de
individuele modellen voor de exacte specificaties.
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Functies die het dagelijks
leven makkelijker maken.
3D Hotair

4D Hetelucht

Added steam
function

Added steam
function

3D-hetelucht
Met 3D-hetelucht wordt de warmte
gelijkmatig door de oven verdeeld en kun
je op meerdere roosters en bakplaten
tegelijkertijd bakken. Zelfs zoet en hartig
samen, zonder dat smaken zich mengen.
4D-hetelucht
Met 4D-hetelucht circuleert hete lucht
gelijkmatig door de hele ovenruimte, waarbij
de ventilator geregeld van rotatierichting
verandert. Hierdoor kun je je gerecht op
ieder niveau in de oven plaatsen, zelfs
meerdere gerechten tegelijk, zonder verschil
in resultaat of smaakbeïnvloeding.
AddedSteam
De AddedSteam-functie zorgt ervoor dat
het resultaat van je zelfgebakken brood flink
wordt opgeschroeft. Door het toevoegen van
stoom krijgt het namelijk een knapperige korst
en een mooie structuur. Het waterreservoir
is mooi weggewerkt achter het ovendisplay.
AddedSteam met stoomschaal
Een nieuwe feature van Bosch is AddedSteam
met stoomschaal. Als je stoom wilt
toevoegen aan je gerecht plaats je de
vaatwasserbestendige schaal met water
in de uitsparing op de bodem van de oven
voor een mals en toch krokant resultaat.
Assist
De Assist-functie helpt je de ideale
instellingen te kiezen op momenten dat je
misschien even twijfelt. Selecteer Assist
op het TFT-Touchdisplay en navigeer naar
de naam van het gerecht dat je wilt maken.
Assist geeft vervolgens aanbevelingen voor
een perfect eindresultaat.
AutoPilot
Twijfel je aan de bereidingswijze van een
bepaald gerecht? De AutoPilot-functie van
de oven helpt je. Het enige dat je hoeft te
doen is het gerecht opzoeken, het gewicht
aangeven, waarna automatisch de juiste
temperatuur en baktijd worden ingesteld.
Gegarandeerd makkelijk in gebruik.
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Circulatiegrill
Wanneer de gewenste doeltemperatuur
is bereikt, worden de ventilator en grill
ingeschakeld - ideaal voor perfect knapperige
braadstukken.

EcoClean

EcoClean
Full

fullsteam

Hetelucht Eco

Braadthermometer

EcoClean
EcoClean is een speciale coating van ultrafijne
keramische deeltjes die op de moeilijk te
bereiken achterwand in de ovenruimte is
aangebracht. Vetspatten die hiermee in
aanraking komen, breken vanzelf af door
middel van oxidatie. Je hoeft alleen nog maar
de zijwanden, bodem en de binnenkant van de
ovendeur te reinigen. De coating blijft zichzelf
herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt.
EcoClean Full
Met EcoClean Full gaat Bosch een stapje
verder dan EcoClean. Hiermee is niet alleen
de achterwand bedekt met de speciale coating
maar ook de zijwanden en het plafond.
Zo wordt schoonmaken nog makkelijker.
Fullsteam
De stoomfunctie zorgt voor een perfecte
bereiding zonder dat daarbij smaak, kleur en
vitaminen verloren gaan. En doordat er geen
vet of olie aan te pas komt, is het eindresultaat
niet alleen bijzonder smakelijk, maar ook nog
eens erg gezond. Met de stoomfunctie kun je
jouw maaltijden ook regenereren.
Hetelucht Eco
Hetelucht Eco is een intelligente en energie
besparende manier om vlees, vis en gebak
zachtjes te garen. De oven controleert
de optimale hoeveelheid energie per
bereidingsfase met gebruik van restwarmte.
Dit betekent dat jouw etenswaren malser
blijven en minder snel bruin worden.
Kerntemperatuurmeter
De 1-punts-kerntemperatuurmeter helpt om
vlees, vis en gevogelte tot in de kern te garen.
Braden vraagt niet langer om behendigheid,
maar is een kwestie van het kiezen van een
of meerdere ovenfuncties, en het instellen
van de gewenste (kern)temperatuur.

PerfectBake

PerfectBake plus

PerfectRoast

PerfectRoast plus

Pyrolyse

Level independent
telescopic rail

PerfectBake
De PerfectBake-sensor regelt automatisch
het bakproces door voortdurend het
vochtgehalte van jouw gerechten te meten.
Je hoeft alleen maar het soort gerecht te
selecteren, bijvoorbeeld ‘cake’, en op start
te drukken. De oven doet de rest.

1-Traps telescooprails
Met de 1-traps-telescooprails, die niveauonafhankelijk bevestigd kunnen worden,
plaats je gerechten gemakkelijk op
iedere bakhoogte, waarna je ze er al even
probleemloos weer uithaalt zonder dat de
bakplaat of het rooster kantelt.

Ovens

Magnetron
Snel en lekker – daar draait het om in
een magnetron. Voor het ontdooien van
ingevroren eten, snel opwarmen van eten of
in combinatie met hetelucht voor snel garen.

AromaDoubleShot
Met AromaDoubleShot kan je de sterkte van
de koffie gemakkelijk aanpassen naar jouw
wensen. Zo kun je altijd maximaal genieten
van je koffie.

PerfectBake Plus
De PerfectBake Plus-baksensor meet continu
de vochtigheidsgraad in de oven en regelt zo
het bakproces automatisch. Je hoeft geen
verwarmingsmethode, kooktijd of temperatuur
in te stellen. En dankzij de kunstmatige
intelligentie vertelt de oven nauwkeurig in
hoeveel minuten je gerecht perfect bereid is.

AutoMilkClean
Dit volautomatische stoomreinigingssysteem
activeert na elke drankbereiding. Dit zorgt
voor perfecte hygiëne en bevrijdt jou van
het dagelijks reinigen van het melksysteem.
Melkresten krijgen geen kans om te blijven
zitten. Leun dus gewoon achterover en
geniet van een fantastische kop koffie.

PerfectRoast
Met PerfectRoast weet je altijd wanneer je
vlees, vis of gevogelte perfect gegaard is.
Steek de 3-punts-kerntemperatuurmeter
in het dikste deel en stel een ovenfunctie,
temperatuur en kerntemperatuur in.
Combineer PerfectRoast met de magnetron
of AddedSteam-functie, voor gerechten
die heerlijk sappig van binnen en lekker
knapperig van buiten zijn.

OneTouch DoubleCup
Of het nu gaat om een sterke espresso, een
romige cappuccino of een latte macchiato –
met OneTouch DoubleCup bereid je deze in
tweevoud met één simpele druk op de knop.
OneTouch Functie
Slechts één keer aanraken en je krijgt de
koffiespecialiteit van je keuze: met de
OneTouch-functie worden alle dranken
moeiteloos bereid en afgemaakt met heerlijk,
romig melkschuim. Alsof ze zijn gemaakt
door een professionele barista.

PerfectRoast Plus
Net als bij PerfectBake Plus zal door middel
van artificial intelligence in combinatie met
Home Connect steeds nauwkeuriger het
perfecte resultaat behaald kunnen worden.

SilentCeram Drive
Extreem stil, extreem fijngemalen, extreem
duurzaam: de eersteklas molen gemaakt
van hoogwaardig, sltijtvast keramiek haalt
nog meer aroma uit elke boon met
SilentCeram Drive.

Pyrolyse
Ons automatische pyrolyse ovenreinigings
programma verwarmt de aanwezige etens
resten tot 480 °C en verbrandt ze tot as.
Met een doekje is de ovenruimte vervolgens
zo schoon te maken. Efficiënter en
makkelijker kan het niet. Er zijn drie passende
programma’s, afhankelijk van de mate van
vervuiling. En bij een aantal ovenmodellen
zijn ook de bakplaten en rails pyrolyse
bestendig, zodat je ze in de oven kunt laten.

MyCoffee
Met MyCoffee bewaar je gemakkelijk jouw
favoriete koffievoorkeuren. Het is mogelijk om
tot acht koffievarianten op te slaan. Zo zet je
niet alleen gemakkelijk je eigen favoriet maar
ook die van je vrienden en familie.

Home
Connect

Home Connect
Met de eenvoudig te bedienen Home Connectapp heb je toegang tot, en beheer je de
instellingen van jouw keukenapparatuur
waar en wanneer je maar wilt.
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Koken was nog nooit zo gemakkelijk.

accent line

Kookplaten

66

Kookplaten
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Koken was nog nooit zo makkelijk.

Voortaan is het boodschappenlijstje
het moeilijkste deel van koken.
Of je nu graag kookt op inductie of gas, Bosch biedt alle mogelijkheden
om koken nog persoonlijker te maken. Heb je een kleine keuken en wil je graag
ruimte besparen? Dan is de inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
wellicht de oplossing, het beste van een Bosch inductiekookplaat en afzuigkap
in één apparaat. Ontdek hier alle mogelijkheden voor jouw keuken.

Passende pannenset
voor inductiekookplaten
Zie pagina 104.

Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging
Onze inductiekookplaten met afzuiging beschikken
dankzij hun strakke design over een groot kookoppervlak.
Zo heb je alle vrijheid en flexibiliteit om je pannen te
plaatsen waar je wilt. Kookgeuren en dampen worden
direct bij de bron afgevoerd en krijgen geen kans om
zich door de keuken te verspreiden.

Inductiekookplaten
De gemakkelijke route naar perfecte resultaten: onze
inductiekookplaten zijn ontworpen om koken en bakken
zo moeiteloos mogelijk te maken. Profiteer van intelligente
temperatuurregeling dankzij kook- en braadsensoren
en maak gebruik van innovatieve bediening en flexibele
inductiekookzones. Zelfs lastige gerechten kosten weinig
moeite – zodat jij met plezier kookt.

68

Kookplaten

SmartInductie-kookplaten
Met SmartInductie kan de kookplaat worden aangesloten
op één elektriciteitsgroep. Een perfecte oplossing voor als
je gemakkelijk wilt overstappen van gas naar inductie.

Gaskookplaten
Voor veel koks heeft koken op gas nog steeds de voorkeur.
Met gaskookplaten van Bosch kun je genieten van alle
voordelen die koken op gas brengt. Je hebt niet alleen
optimale controle over de hitte onder jouw pannen,
dankzij hun uitgekiende design zijn ze ook nog eens
uitermate veilig en eenvoudig te reinigen.
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Jouw favoriete gerecht nog makkelijker bereid.

Een streepje voor met inductie.
Sneller en energiezuiniger.
Elk bedieningspaneel van de Bosch kookplaten is simpel en intuïtief in
gebruik om koken nog makkelijker te maken. Afhankelijk van de serie
Kookplaten

bieden de kookplaten van Bosch verschillende bedieningsmogelijkheden.

Serie | 8
DirectSelect Premium-display

Serie | 6
DirectSelect-display

Serie | 4
TouchSelect-display
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De perfecte combinatie in één apparaat.

Compact design,
eindeloos veel mogelijkheden.
De inductiekookplaten met afzuiging van Bosch hebben een stijlvol en
strak ontwerp. De smalle ingang van de afzuigmodule is vlak geïntegreerd,
waardoor je de pannen gemakkelijk over de kookplaat kunt verplaatsen.
De Carbon Black Comfort profiellijsten maken het design helemaal af.
Daarnaast bieden de inductiekookplaten met afzuiging verschillende
mogelijkheden om de lucht af te voeren, met bijzonder weinig verlies
aan opbergruimte. Wat je keukenwensen dus ook zijn, er is altijd wel
een optie die bij jouw keukeninrichting past.

Bekijk onze inductiekookplaten
met afzuiging en scan de
QR-code met de camera van
je smartphone.
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Beschikbare nismaten
Kookplaten met afzuiging zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar: 60, 70 en 80 centimeter
breed. Met hun compacte design bieden ze altijd een passende oplossing voor jouw keuken.
De 70 cm brede variant past zelfs in een 60 cm brede kast. De installatie is hetzelfde als die
van een Bosch kookplaat zonder afzuiging, waarbij je de keuze hebt uit vlak geïntegreerd of op
het werkblad gemonteerd met een roestvrijstalen rand of met een accent line ComfortProfiel:
een geslepen facetrand aan de voorzijde en roestvrijstalen Carbon Black profiellijsten aan de
zijkanten.

Kookplaten

Ruimtebesparing in de keuken
Door de combinatie van een krachtig afzuigsysteem en een flexibele inductiekookplaat
bespaar je ruimte in je keuken. Niet alleen door de 2-in-1-oplossing maar ook door het zeer
compacte ontwerp. Hierdoor kan je jouw inbouwwensen realiseren zonder dat dit ten koste
gaat van opbergruimte en lades. De inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigmodule is
zowel geschikt voor montage met luchtafvoer als recirculatie.
Makkelijk te reinigen
Dankzij het verzonken ontwerp zonder opstaande randen hebben de nieuwe inductiekookplaten met afzuiging een makkelijk schoon te maken, doorlopend kookoppervlak.
Hierbij beschermt een innovatief overloopsysteem het afzuigsysteem tegen vloeistoffen.
Mocht bijvoorbeeld het water van je pasta toch overkoken, dan wordt dit opgevangen in
de geïntegreerde lekbak. Het vetfilter verwijder je eenvoudig met één simpele beweging
waarna je het in de vaatwasser hygiënisch schoon reinigt.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Voorgeprogrammeerd
culinair succes met Serie 8.
Met een Serie 8 inductiekookplaat beschik je over alle flexibele
mogelijkheden die koken op inductie zo fantastisch maken.
PerfectFry en PerfectCook zorgen voor een automatische
temperatuurregeling waardoor je gerechten simpelweg niet
kunnen mislukken. Kook superflexibel met FlexInductie-zones
en MoveMode. Of geniet van het beste van twee apparaten in
één: de nieuwe flexinductiekookplaat met geïntegreerde
afzuiging zorgt ervoor dat niets je meer in de weg staat.
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DirectSelect Premium Display
Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een
totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premiumdisplay volledig bedieningscomfort tijdens het koken.
Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig,
omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies
toont die jij echt nodig hebt.

HoodControl
Bedien de functies van je afzuigkap via je kookplaat.
Met HoodControl wordt je kookplaat gekoppeld aan je
afzuigkap. Zowel de elektrische kookplaat als je afzuigkap
zijn namelijk voorzien van wifi waardoor ze samen kunnen
werken. Zodra je de kookplaat aanzet, start de afzuigkap
ook gelijk en hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af
te houden tijdens het koken. Klaar met koken? Dan stopt de
afzuigkap ook na een tijdje, zo blijven er geen nare geurtjes
in je keuken hangen.

Kookplaten

PerfectCook
De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het
koken in de gaten en past die automatisch aan — tot wel drie kookzones
tegelijk.
Aan de buitenzijde van een voor inductie geschikte pan wordt een platte, magnetische
en vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor het activeren van PerfectCook hoef je
alleen maar een knop op de sensor in te drukken en bevestiging van de kookplaat te
krijgen. Er wordt een signaal gegeven wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt.
Scan de QR-code met de camera van je smartphone voor meer informatie.

Bosch Assist
De juiste instellingen kiezen terwijl je kookt kan bijna niet
makkelijker. Met de Bosch Assist-functie heb jij namelijk
een assistent die precies weet wat de ideale temperatuur
is voor jouw gerecht en praktische tips geeft. Dankzij het
TFT-touchdisplay met hoge resolutie kies je de gewenste
maaltijd in een handomdraai.

Home Connect
Verbind je kookplaat via Home Connect en krijg makkelijk
en snel goede hulp wanneer het apparaat niet naar
behoren werkt. Met jouw toestemming kan de Bosch
klantenservice op afstand kijken wat er misgaat, en of je
het zelf kunt oplossen of een monteur nodig hebt.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Altijd een perfect resultaat
met Serie 6.
De Serie 6 kookplaten van Bosch zijn van alle gemakken
voorzien en hebben innovatieve functionaliteiten voor
een perfect bakresultaat. Zo is het display uitgebreid
voor meer gebruiksgemak en wordt binnen deze serie
de PerfectFry-functie geïntroduceerd.
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DirectSelect

CombiInduction

CombiInduction
Met CombiInduction van Bosch heb je de mogelijkheid om twee grote
ronde kookzones aan elkaar te koppelen. Dit maakt de kookplaat
geschikt voor grotere pannen.
Kookplaten

Flexinductie

DirectSelect Display
Met het DirectSelect-display van de Serie 6 inductiekookplaten is
de bediening helder en overzichtelijk. Zo selecteer je eenvoudig met
slechts een druk op de knop het gewenste warmteniveau.

Flexinductie
Met Flexinductie van Bosch kun je jouw inductiekookplaat tijdens het
koken met één druk op de knop aan je behoeften aanpassen. Als je
bijvoorbeeld een grote braadslede wilt gebruiken kun je twee kookzones
combineren tot één grote, ononderbroken kookzone. De mogelijkheden
zijn bijna eindeloos, dankzij de uitbreidbare Flexinductie-zone. Er is
zelfs plek voor je potten en pannen met een diameter van 30 cm en
braadsledes of accessoires van 40 cm lang.
Past in 60 cm nis
De 70 cm brede Serie 6 inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
is uniek omdat hij ook in een smallere nis van 60 cm past. Perfect, als je
op zoek bent naar een grootse oplossing in een compacte keuken.

PerfectFry
De PerfectFry-sensor helpt je om elke keer weer dezelfde perfecte
resultaten te krijgen tijdens het koken. Zo smaakt het niet alleen deze
keer heerlijk, maar ook de volgende keer.
De PerfectFry-sensor zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel.
Selecteer vervolgens de optimale temperatuur. Nu wordt de pan verhit en geeft de
kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is
bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de pan tijdens het bakken in
de gaten en past deze waar nodig aan.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Makkelijk en snel aan
de slag met Serie 4.
Alle Serie 4 inductiekookplaten van Bosch zijn voorzien van
het TouchSelect-display. Hiermee kan je gemakkelijk en snel de
kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden.
De Serie 4 kookplaten zijn daarnaast voorzien van ronde kookzones
met een duidelijke aanduiding waar je pannen geplaatst moeten
worden. Daarnaast biedt de Serie 4 de mogelijkheid voor een
kookplaat met gëintegreerde afzuiging in een 60 cm nismaat.
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PowerBoost
De verbeterde PowerBoost*-functie zorgt dat gerechten nog sneller bereid kunnen
worden. Door toegevoegd vermogen in combinatie met inductie, kookt twee liter water
bijna drie keer sneller dan wanneer je het op een keramische kookplaat verwarmt.

Kookplaten

ReStart
De ReStart-functie biedt een stukje extra veiligheid tijdens het koken, de kookplaat
schakelt namelijk de kookzone uit wanneer een pan is overgekookt. Zo kan je makkelijk
en snel de kookplaat schoonmaken om vervolgens met één druk op de knop weer verder
te gaan waar je was gebleven.


QuickStart
De Quickstart-functie biedt de mogelijkheid om snel en
makkelijk de kookzone in te stellen. Zet simpelweg de
kookplaat aan, selecteer de gewenste kookzone en stel
de temperatuur in. In slechts drie stappen begin je al aan
jouw favoriete gerecht.

* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen
voor de exacte specificaties.
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Functies die het dagelijks
leven makkelijker maken.

Inductiekookplaten
Randloos

Rvs rand

U-facet

Randloos
Deze kookplaten zijn randloos en daardoor
heel vlak. De randen van het glaskeramiek
zijn mooi rond geslepen.

DirectSelect Premium

Rvs Rand
Rondom een vlakke sierlijst in roestvrij staal.

U-facet
Smalle zijprofielen aan de voor- en zijkanten
van de kookplaat.
DirectSelect

Vlak geïntegreerd
Past naadloos in een stenen of granieten
werkblad, met speciaal toebehoren ook in
andere werkbladen. Makkelijk schoon te
maken.
TouchSelect

accent line ComfortProfiel
Geslepen facetrand aan de voorkant,
Carbon Black roestvrijstalen profiellijsten
aan de zijkanten.

DirectSelect Premium
Mooi om te zien en met één vinger te
bedienen: met een totale lengte van 30 cm
biedt het DirectSelect Premium-display
volledig bedieningscomfort tijdens het koken.
Hiermee wordt het kiezen van de gewenste
kooktemperatuur en extra functies intuïtief
eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd
alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.
DirectSelect
Met het DirectSelect-display wordt het
gebruik van de kookplaat nog makkelijker
gemaakt. Zo stel je eenvoudig de gewenste
stand in doordat deze nu met slechts een
druk op de tiptoets te selecteren is.
TouchSelect
Met het TouchSelect-display kun je
gemakkelijk en snel de kookplaat bedienen
om jouw favoriete gerechten te bereiden.
Zo stel je met slechts enkele drukken op
de tiptoets de gewenste temperatuur in
van de betreffende kookzone.
MoveMode
Automatische instelling van de kookniveaus
zorgt voor snel en krachtig koken aan de
voorkant en sudderen aan de achterkant
van de kookzone.
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HoodControl

Home
Connect

PerfectFry

PerfectCook

HoodControl
Met HoodControl kun je gemakkelijk je
afzuigsysteem bedienen met je kookplaat,
zo hoef je nooit meer je ogen van de
kookplaat af te houden tijdens het koken.
Home Connect
Met de eenvoudig te bedienen Home
Connect-app heb je toegang tot, en beheer je
de instellingen van jouw keukenapparatuur
waar en wanneer je maar wilt.
PerfectFry
De PerfectFry-sensor helpt je om elke keer
weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen
bij het bakken en braden. Deze functie zet
je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel.
Selecteer vervolgens de optimale
temperatuur. Nu wordt de pan verhit en
geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare
signalen wanneer de gewenste temperatuur
is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de
temperatuur van de koekenpan tijdens het
bakken in de gaten en past deze waar nodig
aan. Zo bak je bijvoorbeeld elke keer weer
een perfecte biefstuk.

FlameSelect

Kookplaten

Gaskookplaten
FlameSelect
De gaskookplaten met FlameSelect laten
je het gas precies en zichtbaar regelen in
standen van 1 tot en met 9. Dit helpt je om in
een handomdraai altijd perfecte resultaten
te krijgen.
Vaatwasserbestendige pannendragers
Sommige pannendragers van onze
gaskookplaten zijn vaatwasserbestendig
dankzij de hoogwaardige afwerking.
Zo ben je nooit meer lang bezig met het
schoonmaken van jouw gaskookplaat.
We hebben het oppervlak geoptimaliseerd,
zodat je je geen zorgen hoeft te maken
over corrosie, scheuren of verkleuren als je
ze reinigt in de vaatwasser.

PerfectCook
De PerfectCook-sensor houdt de temperatuur
van de pan tijdens het koken in de gaten en
past die automatisch aan - op alle kookzones
en bij tot wel drie pannen tegelijk. Aan de
buitenzijde van een voor inductie geschikte
kookpan wordt een platte, magnetische en
vaatwasserbestendige ring geplaatst. Voor
het activeren van PerfectCook hoef je alleen
maar de knop op de sensor in te drukken
en bevestiging van de kookplaat te krijgen.
Er wordt een signaal gegeven wanneer de
ingestelde temperatuur is bereikt.
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Precies waar en hoe jij het wilt.

accent line

Afzuigsystemen

Afzuigsystemen
Afzuigkappen

107

Precies waar en hoe jij het wilt.

Voor een vrije doorkijk
in jouw open keuken.
Een afzuigoplossing die je alleen ziet wanneer jij het wilt, dat is
de GlassDraft-werkbladafzuiging van Bosch. Dit afzuigsysteem
is in het werkblad direct achter de kookplaat geïntegreerd en
komt gemakkelijk omhoog met de TouchControl-bediening.

GlassDraft afzuiging
Je geniet van alle voordelen van een krachtige werkbladafzuiging, maar ziet er
bijna niets van met onze nieuwe GlassDraft-afzuiging. Het subtiele, transparante
ontwerp zorgt ervoor dat je een vrij uitzicht behoudt wanneer het afzuigsysteem
aan is, terwijl je met de AmbientLight-toepassing in de Home Connect-app de kleur
van de verlichte omlijsting kunt instellen. Het glazen paneel, dat tevoorschijn komt
zodra je het systeem aanzet, zorgt er samen met de Guided Air-technologie voor dat
kookluchten en – dampen direct het afzuigsysteem in worden gezogen. Zowel het
glazen paneel als de filters verwijder je gemakkelijk om te kunnen schoonmaken.
Scan de QR-code met de camera van je smartphone voor meer informatie.
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Geheel nieuw design
Met een geheel nieuw design bieden we je nog meer
vrijheid en flexibiliteit voor het ontwerp van jouw keuken.
Deze kookplaten combineren de laatste technologie van
onze inductiekookplaten en afzuigsystemen in één
apparaat. Het krachtige, geïntegreerde afzuigsysteem
onttrekt stoom en geur direct bij de bron. Door deze
innovatie ben je veel vrijer om je keuken precies zo in
te delen als jij wilt. Of je de kookplaat met afzuiging
nu wilt plaatsen in een kookeiland of tegen een muur,
aansluitmogelijkheden hebt voor luchtafvoer of niet, er is
altijd een inbouwoptie. Daarbij past de variant van 70 cm
ook nog eens in een standaard kast van 60 cm breed.

PerfectAir
PerfectAir houdt rekening met de opstijgende damp en geur
tijdens het koken en past automatisch het afzuigvermogen
aan. Dankzij de PerfectAir-sensor gebeurt dit bij een zo laag
mogelijk geluidsniveau, omdat het afzuigvermogen precies
op de juiste stand wordt geactiveerd.
Sfeervolle lichtomlijsting
Het glazen paneel is voorzien van een lichtomlijsting.
Kies eenvoudig je favoriete kleur via de Home Connect-app,
het spectrum is eindeloos.

Afzuigsystemen
Afzuigkappen
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Precies waar en hoe jij het wilt.

Zelfs het afvoeren van
lucht heb je in de hand.
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Luchtafvoer of recirculatiewerking
Bij luchtafvoer wordt, zoals de naam al doet vermoeden, de
lucht naar buiten afgevoerd. Hierbij is het van belang dat een
raam open staat zodat er goed geventileerd kan worden.
Bij recirculatiewerking wordt de lucht gefilterd en niet naar
buiten geblazen. De keukenlucht wordt door de afzuigkap
opgezogen, gezuiverd en weer de keuken in geblazen.
Recirculatiemodellen hebben naast een vetfilter ook een
koolstoffilter dat alle geurdeeltjes verwijdert. Dit filter dien je
regelmatig te vervangen zodat de lucht in de keuken schoon
en fris blijft. In plaats van een standaard koolstoffilter kun
je ook kiezen voor een CleanAir-recirculatiesysteem dat
uiterst effectief is doordat het 95% van de geurdeeltjes uit
de lucht verwijdert.

CleanAir-filter
Wil je liever een filter hebben dat langer meegaat? Kies dan
voor een regenereerbare CleanAir-filter. Deze regenereer je
door het filter gedurende twee uur in de oven op 200 °C te
plaatsen, daarna presteert het filter weer als nieuw!

Afzuigsystemen
Afzuigkappen

Omdat er geen kostbare warme lucht naar buiten verdwijnt,
heeft recirculatie geen warmte- en energieverlies. Er is ook
geen verbouwing nodig voor een afvoerleiding of muurdoorvoer. De montage van een afzuigkap met recirculatie is
eenvoudig en kost weinig tijd.

Luchtafvoer

Recirculatiewerking

Allergisch? Zuiver de lucht met
CleanAir Plus
Voor iedereen die last heeft van
allergieën heeft Bosch het speciale
CleanAir Plus-filter. Hiermee zorg je
ervoor dat je jouw keuken vrij houdt
van pollen en allergenen. Dankzij het
CleanAir Plus- filter absorberen onze
afzuigsystemen behalve kookgeuren
ook meer dan 90% van de aanwezige
pollen en allergenen.
Is het afzuigsysteem voorzien van
Home Connect? Dan kan je in
combinatie met NuWave Cair, een
slimme luchtkwaliteitssensor, de
lucht automatisch laten filteren door
het afzuigsysteem.
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Precies waar en hoe jij het wilt.

Tegen de muur, boven een
kookeiland of geïntegreerd.
Alles is mogelijk.
Smaken verschillen en niet alleen als het gaat om eten, maar ook als het
gaat om de afzuiging in een keuken. Sommigen geven de afzuigkap graag
een prominente plek in de keuken en anderen willen het afzuigsysteem
zo min mogelijk in het zicht. Zo heeft Bosch voor iedereen wel een
oplossing om de ideale keuken in te richten.

Inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging
Onze inductiekookplaten met afzuiging zijn met hun strakke
design volledig vernieuwd. Zo heb je nog meer vrijheid en
flexibiliteit in je keuken. Kookgeuren en dampen worden
direct bij de bron afgevoerd en krijgen geen kans om zich
door de keuken te verspreiden.

Werkbladafzuiging
De ventilatiemodule bevindt zich net achter de inductiekookplaat,
waardoor kookgeuren en dampen direct afgevoerd worden. Bijna
onzichtbaar verzonken in het werkblad wanneer deze niet actief is.

Plafondunits
De plafondunit is een afzuigkap die direct in of aan een
dragend keukenplafond is gemonteerd. Voor frisse lucht,
een goede verlichting van de kookplaat en bewegingsvrijheid
voor je hoofd.

Eilandschouwkappen
Onze eilandschouwkappen zijn speciaal ontworpen voor
boven een kookeiland en hangen vrij aan het plafond.
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Afzuigsystemen
Afzuigkappen

Wandschouwkappen
Een wandschouwkap wordt boven de kookplaat aan de wand
gemonteerd, eventueel tussen bovenkasten. De kap past mooi
bij het design van de Bosch ovens. Het verbluffende afzuig
resultaat zal niemand ontgaan.

Geïntegreerde blokschouwkappen
Met de nieuwe geïntegreerde blokschouwkap van Bosch werk
je de afzuigkap gemakkelijk in een keukenkast weg, passend
in het geheel van de keuken. Deze mogelijkheid biedt ook nog
opbergruimte in de kast.

Vlakschermkappen
Een vlakschermafzuigkap wordt in een bovenkast gemonteerd.
Om het afzuigoppervlak te vergroten, trek je voor gebruik het
vlakke gedeelte uit. Bij veel van deze afzuigkappen kan je de vlakke
voorkant op de bovenkasten afstemmen. De vlakschermafzuigkap
is dan vrijwel onzichtbaar.

Afzuigunits
Afzuigunits worden volledig geïntegreerd in een keukenkastje
of ander keukenelement direct boven de kookplaat. Ze bieden
maximale vrijheid voor integratie in ieder keukendesign.
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Ontdek alle gemakken van Bosch afzuigsystemen.

Ontdek de bediening die het
best bij jou past.
Bij verschillende soorten afzuigsystemen horen ook verschillende bedieningsmogelijkheden.
Zo kan een afzuigkap bediend worden met druktoetsen, een bedieningsring of zelfs
met een afstandsbediening.
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Elektronische bediening met TouchControl
Werkbladafzuiging (display links en rechts van afzuigunit)

Elektronische besturing met afstandsbediening
Plafondunits

Display met bedieningsring
Headroom wandschouwkappen

DirectSelect met lichtlijn
Wandschouwkappen / Eilandschouwkappen

TouchSelect met led-indicatie
Wandschouwkappen / Eilandschouwkappen

Druktoetsen
Wandschouwkappen

Tiptoetsen met led-indicatie
Afzuigunits / vlakschermkappen

Schuifregelaar
Afzuigunits

Ontdek alle voordelen van Bosch afzuigsystemen.

Functies die het dagelijks
leven makkelijker maken.
AmbientLight
Met AmbientLight kun je de verlichting rondom jouw GlassDraft en verticale of
diagonale headroom afzuigkap in 12 verschillende kleuren instellen. Met Home Connect
wordt het nog gemakkelijker om de gewenste sfeer te creëren in jouw hele huis.

Afzuigsystemen
Afzuigkappen

EcoSilence Drive
Grote prestaties in plaats van groot volume: De EcoSilence Drive-motor werkt
zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor
ondervindt. EcoSilence Drive zorgt voor efficiëntie, duurzaamheid en een
geruisloze werking.
Guided Air
Guided Air zorgt voor perfecte afzuiging van stoom en geur, ongeacht de positie
van de pan op de kookplaat.
Guided Air

Home
Connect

Home Connect
Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot, en beheer
je de instellingen van jouw keukenapparatuur waar en wanneer je maar wilt.

HoodControl
Met HoodControl kun je gemakkelijk jouw afzuigkap bedienen met je kookplaat,
zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.
HoodControl

PerfectAir

PerfectAir Sensor
De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn
vermogen aan op de opstijgende damp en geur – voortdurend, precies en
onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het geluidsniveau beperkt
omdat alleen het minimaal vereiste afzuigvermogen wordt geactiveerd.
Verlichting
De verlichting van de verschillende afzuigsystemen kan worden gedimd.
Op deze manier kan je na het koken de keuken sfeervol verlicht houden,
maar heb je tijdens het koken goed zicht op je pannen.
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Alles even vers.

accent line

Koel- en vriesapparaten

130

Koelen en vriezen
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Alles even vers.

Een gezonde levensstijl was
nog nooit zo gemakkelijk.
Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze geïntegreerde koelkasten met
VitaFresh helpen je een gezonde levensstijl te behouden, doordat ze de
optimale omstandigheden creëren om al jouw verse producten tot drie keer
langer goed te houden. Met VitaFresh geniet je iedere dag van vers eten,
zonder dagelijks boodschappen te hoeven doen. Dat maakt gezond leven wel
heel makkelijk. Dankzij de verschillende formaten koelkasten, vriezers en
koel-vriescombinaties is er altijd wel een oplossing die perfect past in jouw
keuken. Zo heb je de vrijheid om te kiezen voor meer koel- of meer vriesruimte.

Koelkasten
Met de inbouwkoelkasten van Bosch kun je
altijd gemakkelijk je verse etenswaren opslaan
door de flexibele indelingen. Daarnaast blijven
ze ook nog eens langer vers dankzij innovatieve
systemen zoals VitaFresh.

Koel-vriescombinaties
Een inbouw koel-vriescombinatie van Bosch
maakt je leven smakelijker én makkelijker.
Dankzij de uitschuifbare schappen op telescooprails in het koelgedeelte kun je moeiteloos bij al
je levensmiddelen. De vriezer beschikt over een
overzichtelijke, slimme indeling en ruime bakken
waardoor je altijd weet wat je in huis hebt.
En kies je voor NoFrost, dan hoef je hem nooit
meer te ontdooien.
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Koelen en vriezen

Vriezers
Vind je het ook zo vervelend om je vrieskast te moeten ontdooien?
Dan zijn de Bosch vrieskasten met NoFrost de oplossing voor
jou. Hiermee is het niet langer nodig om de vrieskast te ontdooien.
NoFrost verdrijft namelijk de warmte uit de vrieskast en ontdooit
deze vriezer gecontroleerd van tijd tot tijd. De condens die
zorgt voor die vervelende ijslaag wordt naar buiten gebracht
en verdampt. Dit verlaagt de luchtvochtigheid in het apparaat,
zodat rijp- en ijsvorming wordt voorkomen.
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Om het jou nog makkelijker te maken.

Vers, Verser, VitaFresh.
Tot 3x langer vers.
Alle koel- en vriesapparaten van Bosch helpen jou om een gezondere
levensstijl te realiseren. Hoe hoger de serie, hoe meer extra‘s om het
je nog gemakkelijker te maken. Zo zijn de Serie 6 en Serie 8 koel- en
vriesapparaten voorzien van VitaFresh-lades waarmee jouw verse en gezonde producten veel langer vers blijven.

Serie | 8
VitaFresh Pro-lades

Serie | 6
VitaFresh Plus-lades

Serie | 4
VitaFresh (XXL)-lades
VitaFresh-lades

Serie | 2
MultiBox-lades
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Koelen en vriezen

Ontvang een staafmixer
met vacuümsysteem cadeau
Bij aankoop van vier of meer Bosch inbouwapparaten
voor je keuken inclusief koelkast of koel-vriescombinatie
met VitaFresh. Ga naar: www.bosch-home.nl/acties
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Alle gemakken voor een
gezond leven met Serie 8.
De Serie 8 koelkasten zijn voorzien van de nieuwste technologieën
om een gezond leven gemakkelijk te maken. Zo blijven je groente
en fruit langer vers en kan je de ruimte inrichten zoals jij wilt.
Ideaal voor wanneer je wel eens grotere producten moet bewaren.

Carbon Black-accenten
De binnenkant is net zo belangrijk als de buitenkant. De Serie 8 k
 oelkasten
van Bosch zijn aan de binnenkant afgewerkt met Carbon Black-accenten.
Zo doen de koelkasten niet alleen wat ze moeten doen maar zien ze er ook
nog eens stijlvol uit.

Koelen en vriezen

VitaFresh Pro
In de Serie 8 koelkasten vind je ons beste vershoudsysteem: VitaFresh Pro.
Met dit systeem heb je optimale controle over de temperatuur en luchtvochtigheid,
en houd je jouw producten tot 3x langer vers. Met VitaFresh Pro kies je met behulp
van het controledisplay eenvoudig de beste temperatuur voor je verse producten.
Zo biedt de 0 °C-zone de ideale omstandigheden voor groente, fruit, vlees en vis.
Ook kies je afhankelijk van de inhoud met behulp van de handige draaiknop
makkelijk zelf de beste luchtvochtigheid voor jouw producten. Zo behoudt je
extra lang alle smaken, geuren, belangrijke voedingsstoffen en waardevolle
vitaminen. De Serie 8 koelkasten en koel-vriescombinaties bieden de meeste
controle over jouw ingrediënten voor een gezonde leefstijl.
Scan de QR-code met de camera van je smartphone
voor meer informatie.
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Hou het 2x langer vers
met Serie 6.
De Serie 6 inbouwkoelkasten en koel-vriescombinaties bieden
alle ruimte voor vers eten, drinken en zelfs grote schalen of
pannen, en zijn voorzien van ledverlichting aan de boven- en
zijkant, zodat je altijd goed zicht hebt op de inhoud van jouw
koelkast. VitaFresh Plus-lades zorgen dat je verse producten
nog langer vers blijven. Dit maakt onze Serie 6 niet alleen
optimaal voor jouw eten, maar ook voor jezelf. Daarnaast zijn
de Serie 6 koelkasten en koel-vriescombinaties prachtig
afwerkt met Carbon Black-accenten.

VitaFresh Plus, een plus van Serie 6.
De Serie 6 inbouwkoelkasten en koel-vriescombinaties
zijn uitgerust met het vershoudsysteem VitaFresh Plus,
waarmee jouw verse groente en fruit 2x langer vers
blijven dan in een normale groentelade. Dankzij de
gebruiksvriendelijke schuifregelaar kun je eenvoudig
aangeven of je een grote hoeveelheid fruit of een
combinatie van groente en fruit op wilt slaan.
De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan.
Scan de QR-code met de camera van je smartphone
voor meer informatie.
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Koelen en vriezen
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Ontdek de perfecte serie voor jou.

Extra zorg voor jouw verse
boodschappen met Serie 4.
De energiezuinige Serie 4 weet precies hoe het moet omgaan met
jouw verse producten. Naast de extra grote VitaFresh XXL-lade
met luchtvochtigheidsregeling, waarborgen de koel- en vries
apparaten de perfecte constante temperatuur. En ook in Serie 4
houd je boodschappen 2x langer vers, dankzij vier verschillende
koel-vriescombinaties met extra grote VitaFresh Plus-lade.
EcoAirflow
Verschillende koeltemperaturen in je koelkast kunnen de smaak
en houdbaarheid van je etenswaren enorm aantasten. Dankzij
het EcoAirflow-systeem verspreidt je koelkast de vochtigheid en
temperatuur gelijkmatig door het koelgedeelte. Zo blijven jouw
verse ingrediënten langer goed.

SuperKoelen
Met de SuperKoelen-functie wordt de temperatuur voor een korte
periode verlaagd zodat de nieuwe boodschappen in de koelkast
geplaatst kunnen worden zonder de reeds ingevroren producten
nadelig te beïnvloeden.
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Ontdek de perfecte combinatie voor jou.

Mogelijke combinaties
koel-vries inbouwhoogtes.
Met Bosch zijn inbouwkoelkasten en -vriezers samen
combineerbaar tot één geheel. Hierdoor heb je altijd een
passende oplossing voor ieder huishouden.

160 cm

174 cm

176 cm

(102 cm + 72 cm)

(88 cm + 88 cm)

88 cm

102 cm

88 cm

KIR18NFF1
KIL18NFF0
KIR21SDD0

KIR20NFF0
KIL20NFF0
KIR31SDF0
KIR31SDD0

KIR18NFF1
KIL18NFF0
KIR21SDD0

Koelkasten

(88 cm + 72 cm)

+

+

Vrieskasten

+
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GIV11ADE0

GIV11ADE0

GIV21ADD0

72 cm

72 cm

88 cm

190 cm

(102 cm + 88 cm)

194 cm

(102 cm + 72 cm)

210 cm

(122 cm + 88 cm)

212 cm

(140 cm + 72 cm)

102 cm

122 cm

122 cm

140 cm

KIR20NFF0
KIL20NFF0
KIR31SDF0
KIR31SDD0

KIR24NFF1
KIR41SDD0

KIL42SDF0
KIR41SDF0

KIR51ADE0
KIF52SDF0

Koelen en vriezen

+

+

+

+

GIV21ADD0

GIV11ADE0

GIV21ADD0

GIV11ADE0

88 cm

72 cm

88 cm

72 cm
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Ontdek alle gemakken van Bosch koel- en vriesapparaten.

Functies die het dagelijks
leven makkelijker maken.
EcoAirflow

EcoAirflow
Optimale luchtcirculatie garandeert een constante temperatuur in het koelgedeelte.
Het systeem circuleert de lucht voor een constante temperatuur die je voedingsmiddelen
lang vers houdt.
Led-licht
Het interieur van alle koelapparatuur wordt perfect uitgelicht. De duurzame ledverlichting
is zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe VitaFresh-lades perfect worden verlicht en
overzicht bieden.
NoFrost
Dankzij NoFrost hoef je jouw vriezer nooit meer te ontdooien. Het ingenieuze
luchtcirculatiesysteem voert vocht uit de vriesruimte af naar een verdampingsschaal en
voorkomt zo ijsvorming. Het innovatieve NoFrost bespaart je dus tijd én energie.
SafetyGlass
De zeer stabiele plateaus in de koelkasten van Bosch zijn gemaakt van
onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas. Ze kunnen tegen een stootje en zijn gemakkelijk
schoon te houden.
SuperKoelen
Voorkom voedselverspilling en hou al je producten langer vers wanneer je veel
boodschappen inruimt. Met één druk op de knop verlaag je de temperatuur tot 2 °C,
en voorkom je dat reeds gekoelde etenswaren opwarmen. Schakelt automatisch uit.

SuperVriezen

XXL
VitaFreshplus

VitaFreshplus

SuperVriezen
Verse producten bevriezen sneller met behoud van voedingsstoffen met SuperVriezen.
En ook je reeds bevroren etenswaren worden beschermd tegen ontdooien wanneer je
nieuwe producten in de vriezer legt. Schakelt automatisch uit.
VitaFresh XXL
Fruit en groente blijven langer vers in de extra grote VitaFresh XXL-lades met
klimaatbeheersing. Je houdt eenvoudig al je verse etenswaren langer vers door zelf het
klimaat in de lades aan te passen. Meer voor jou en minder voor de vuilnisbak.
VitaFresh Plus
Met het vershoudsysteem VitaFresh Plus blijven jouw verse groente en fruit 2x langer vers
dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke schuifregelaar kan je
eenvoudig de luchtvochtigheid regelen, afhankelijk van wat je wilt opslaan.
VitaFresh Pro
Met VitaFresh Pro heb je met behulp van het controledisplay optimale controle over
temperatuur en luchtvochtigheid en houd je jouw producten tot 3x langer vers. De
0 °C-zone biedt de ideale omstandigheden voor jouw groente, fruit, vlees en vis.
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Koelen en vriezen

Vind het koelsysteem dat bij jou past
Scan de QR-code, beantwoord enkele 
vragen en vind het koelsysteem dat
naadloos aansluit op jouw behoeften
met onze online keuzehulp.
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Perfecte droogresultaten, zelfs voor plastic.

accent line

Vaatwassers

160

Vaatwassen

161

Precies zoals jij het wilt.

Altijd een oplossing
die past.
Het assortiment inbouwvaatwassers van Bosch leent zich perfect voor het
samenstellen van jouw droomkeuken. Er is voor elke opstelling wel een
oplossing die past. Kies uit modellen met een breedte van 60 of 45 cm,
deels of volledig geïntegreerd, of ga voor een extra hoog XXL-model voor nog
meer ruimte voor je vuile vaat. Ook zijn er oplossingen voor een verhoogd
keukenblad of een lage plint. Wil je een vaatwasser op hoogte inbouwen?
Geen probleem! Ontdek hier jouw perfecte vaatwasser.

Geïntegreerde vaatwassers
Bij een integreerbare vaatwasser wordt een bij de keuken
passend front op de deur bevestigd, zodat alleen het
bedieningspaneel van de vaatwasser zichtbaar is.
De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.

Volledig geïntegreerde vaatwassers
Bij volledig integreerbare vaatwassers wordt de gehele
deur van het apparaat bedekt met een front dat bij de rest
van de keuken past. Het bedieningspaneel is niet zichtbaar
van buiten en bevindt zich aan de bovenkant van de
vaatwasserdeur. Met de deur een klein beetje geopend
kun je je vaatwasser makkelijk bedienen. Heb je een
programma ingesteld? Dan start hij zodra je de deur sluit.
De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.
VarioScharnier
Dé inbouwoplossing om volledig geïntegreerde vaatwassers
perfect te laten aansluiten op alle keukens. Voor een
volledig geintegreerde vaatwasser op hoogte of met een
lage plint. Dankzij het VarioScharnier wordt de deur bij
het openen van het apparaat iets omhoog getild.
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Gemakkelijk de beste droogresultaten.

Helder design voor
een heldere vaat.
Een kind kan de vaat doen, want of het nu gaat om de basis Serie 2 of de
uitgebreide Serie 8, ieder display van de Bosch vaatwassers is dusdanig
ontworpen dat de bediening intuïtief en gemakkelijk gaat. Vaatwasblokje erin,
een druk op het gewenste programma plus eventuele aanvullende opties,
sluiten en het reinigen start onmiddellijk.

Serie | 8

TFT-kleurendisplay,
met afbeeldingen
en uitleg.

Serie | 6

Rvs-bedieningspaneel
met TouchControl

Serie | 4

Vaatwassen

Digitaal display met
rode indicaties

Serie | 2
Rode indicaties
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Klaar voor de toekomst.

De nieuwe generatie
vaatwassers.
De nieuwe generatie vaatwassers van Bosch is
nóg vriendelijker voor haar gebruikers en de vaat.
Met makkelijk in te delen korven, extra zorg voor
speciale items en nieuwe programmeeropties wordt
alles zorgvuldig en grondig schoon. Bovendien zijn
ze dankzij nieuwe technologie nog energiezuiniger.
Dus ook vriendelijk voor het milieu.

Derde laadrek
Extra ruimte voor klein servies,
zoals kopjes en schaaltjes.
Extra Clean Zone
Intense reiniging voor extra
vuile vaat.
PerfectDry
Perfecte droogresultaten,
zelfs bij plastic items.
Energiebesparing
De gepatenteerde zeoliet-korrels
zorgen voor tot 30% minder
energieverbruik.
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Gemakkelijk de beste droogresultaten.

Perfecte droogresultaten
en minder energieverbruik.
Met Bosch vaatwassers bereik je extra droge resultaten,
dankzij Extra Dry en EfficientDry. PerfectDry gaat nog een
stapje verder, waarbij zelfs plastic vaat niet nagedroogd
hoeft te worden en dus meteen de kast in kan.
Extra Dry
De Extra Dry-functie zorgt voor een hogere
temperatuur gedurende de laatste spoelfase en
verlengt de droogfase gedurende 15 tot 20 minuten,
met drogere resultaten als gevolg.

EfficientDry
Vaat uithalen die nog niet helemaal droog of te warm is,
is niet fijn. Met EfficientDry opent de deur automatisch
voordat de droogcyclus begint. De schone vaat droogt
hierdoor op een natuurlijke manier met warme lucht.
Dit zorgt voor een beter droogproces, gaat condensatie
tegen en het koelt automatisch de vaat. Je krijgt niet alleen
een beter resultaat, het bespaart ook nog eens energie.

PerfectDry
PerfectDry-vaatwassers zijn voorzien van het mineraal zeoliet.
Dit zijn natuurlijke korrels die het vermogen hebben om vocht
op te nemen en dit om te zetten in warme lucht. De hete, droge
lucht wordt teruggevoerd naar het interieur van de vaatwasser,
Vaatwassen

wat het droogproces sterk verbetert en versnelt. Het resultaat?
Tot wel 30% minder energieverbruik dan andere vaatwassers
met energieklasse A. Plastic vaat kan direct weer worden
opgeborgen in de kast, zonder deze eerst met de hand te drogen.
Zeoliet-korrels gaan de gehele levensduur van de vaatwasser mee.
Scan de QR-code met de camera van
je smartphone voor meer informatie.
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Voor meer gemak tijdens het inruimen.

Korven met maximale flexibiliteit
en bescherming voor je vaat.
De nieuw ontworpen korven bieden maximale ruimte, veiligheid en flexibiliteit.
De Max Flex- en Max Flex Pro-korfsystemen passen zich perfect aan al je behoeften
aan en bieden een nieuw niveau van stabiliteit, veiligheid en innovatief ruimtegebruik.
En met een speciaal ontworpen derde laadrek voor kleine keukenartikelen, past alles
nu heel eenvoudig in je vaatwasser. Met elke keer weer perfecte resultaten.
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Derde laadrek
De bovenste besteklade kan bij de vaatwassers met
RetroFit-optie optioneel vervangen worden door een
nieuw, derde laadrek die maar liefst 25% meer ruimte
biedt. Je kunt hierbij kiezen uit een VarioLade waarin je
klein serviesgoed kwijt kunt zoals kopjes en schaaltjes.
Of je kiest voor de variant met een uit te nemen vak waarin
je lang en smal kookgerei kwijt kunt, zoals grote messen.
Een gedeelte van het derde laadrek kun je wegschuiven
om meer ruimte te maken voor hoge items in het laadrek
eronder, zoals hoge wijnglazen of waterflessen.

Bovenkorf
De nieuwe bovenkorf biedt extra glasbescherming voor al
je glazen. Speciale siliconen elementen zorgen ervoor dat
je glazen niet wegglijden of beschadigen, en het EasySlidesysteem zorgt ervoor dat de korf soepel tevoorschijn rolt.
Je kunt de korf met behulp van Rackmatic in drie hoogtes
verstellen, waardoor je verzekerd bent van voldoende
ruimte voor alle vaat. Helemaal nieuw is de Extra Clean
Zone waar aangekoekte schaaltjes en kopjes nog grondiger
worden gereinigd met behulp van drie speciale sproeiers.

Extra hoge XXL-vaatwassers: nog meer ruimte
Grote borden en pannen zijn vaak lastig te plaatsen
in een normale vaatwasser omdat de sproeier er
tegenaan loopt. Niet in de hoge vaatwassers van
Bosch. Deze zijn 5 cm hoger en bieden daarmee
niet alleen voldoende hoogte voor grote borden en
pannen, maar hebben maar liefst 10% meer plek
voor overige vaat. De hoge XXL-vaatwassers kunnen
geplaatst worden onder een werkblad van minimaal
86,5 cm hoog. Ook zijn ze bijzonder geschikt om te
plaatsen in een hoge keukenkast.

Onderkorf
De onderkorf biedt maximale flexibiliteit bij het inruimen
van de vaatwasser en zorgt voor een optimale bescherming
van je vaat. Zo zijn de zijwanden van de korf even hoog als
de achterwand zodat hoge keukenaccessoires, zoals
snijplanken, niet omvallen. Zelfs bij een zware belasting
biedt de korf een hoge stabiliteit en met het EasySlidesysteem rolt je vaat soepel en veilig uit de vaatwasser.
Met de verbeterde, inklapbare bordenhouders en plateaus
kun je de onderkorf op iedere soort vaat aanpassen.

Alle volledig geïntegreerde vaatwassers van Bosch
zijn te verkrijgen in een XXL-variant, of je nu kiest
voor een Serie 4, 6 of 8. Ze zijn te herkennen aan de
SB in de typeaanduiding. Wanneer de vaatwasser
beschikt over RetroFit-korven kun je ervoor kiezen
om de besteklade bovenin te vervangen door een
VarioLade of derde laadrek, geschikt voor klein
serviesgoed en langwerpig kookgerei zoals grote
messen. Hiermee win je nog eens 25% meer
laadruimte. Geen kopje blijft meer ongewassen
achter op het aanrecht.

Vaatwassen

* Features kunnen verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.
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Gemakkelijk de beste resultaten.

Voor een extra
grondige reiniging.
Zeg maar dag tegen opgedroogd eten op schaaltjes. De Extra Clean Zone zorgt met
drie roterende sproeiers voor een continue waterstroom gedurende een deel van het
vaatwasprogramma wanneer je deze activeert met de aan- en uitschakelaar in de zone
zelf. Zelfs oude, aangekoekte resten verdwijnen zonder voorreinigen doordat 3x meer
water door deze zone gaat. Hierdoor worden de items die je hier plaatst intens
gereinigd en tot op de bodem glanzend schoon.
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Altijd op de hoogte.

Onze vaatwassers
geven verlichting.
Bosch vaatwassers zijn zo geruisloos dat je niet altijd merkt dat ze actief zijn,
zeker tijdens de droogfase. Terwijl de vaatwasser aan staat wordt een licht
geprojecteerd op de grond zodat je altijd in één oogopslag kunt zien of de
vaatwasser nog bezig is met het reinigen van jouw vaat.

TimeLight
TimeLight projecteert de resterende looptijd en de
programmastatus op elke keukenvloer en voorziet in
alle belangrijke informatie in één oogopslag.

Status Light
Wanneer je vaatwasser in een hoge kast is geplaatst,
of wanneer er door een lage plint niet voldoende ruimte
is voor een projectie op de vloer, kun je via Status Light
zien of het programma nog in werking is. Status Light is
zichtbaar via de smalle tussenruimte aan de zijkant
van vaatwassers met een VarioScharnier.

Vaatwassen

InfoLight
Met InfoLight zie je door middel van een rood lichtje dat
de vaatwasser nog met het programma bezig is.

169

Bosch showroom
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Tel 088 - 424 40 10
Bosch-home.nl
Zie voor openingstijden:
inspiratiehuis2020.nl

Alle ruimte om Bosch apparatuur te ontdekken
inspiratiehuis2020.nl
021143 / Q8A0034478 - BSH Huishoudapparaten B.V. stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen.
Technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden v oorbehouden. Door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Druk- en zetfouten voorbehouden.
Uitgave: BSH Huishoudapparaten B.V. Hoofddorp.

