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Vestavné sety
Jaro–léto 2009

Příklady výpočtu ceny setů

 17 213 Kč

 9 234 Kč

 16 620 Kč

58 737 Kč

Ušetříte 15 613 Kč

Základní set Základní set a dva a více
doplňkových výrobků 

Základní set a jeden
doplňkový výrobek 

 19 238 Kč

 10 320 Kč

29 558 Kč

Ušetříte 5 012 Kč

 18 225 Kč

 9 777 Kč

17 490 Kč

45 492 Kč

Ušetříte 10 868 Kč

 15 670 Kč

Váš odborný prodejce Bosch: Výše příspěvku na likvidaci historických 
elektrozařízení

V případě jakýchkoli dotazů nás
laskavě kontaktujte na adrese:

BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Pekařská 10a
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 555
e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

Najdete nás rovněž 
na internetové adrese:
www.bosch-spotrebice.cz

Výši prodejních cen spotřebičů stanoví 
jednotliví prodejci. 
Změny technických parametrů a vybavení 
vyhrazeny bez upozornění. 
© BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Příklad výpočtu setů je pouze informativní.
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Druh elektrozařízení Výše příspěvku 
bez DPH

Výše příspěvku 
vč. DPH

pračky 75,63 Kč 90 Kč
sušičky 75,63 Kč 90 Kč
myčky 75,63 Kč 90 Kč
sporáky, trouby 75,63 Kč 90 Kč

chladicí 
a mrazicí přístroje 252,10 Kč 300 Kč

vysavače 16,81 Kč 20 Kč
mikrovlnné trouby 16,81 Kč 20 Kč
sklokeramické desky 16,81 Kč 20 Kč
odsavače par 16,81 Kč 20 Kč
malé spotřebiče* 5,04 Kč 6 Kč
celoplynové sporáky 0,00 Kč 0 Kč
plynové desky 0,00 Kč 0 Kč

*  Varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráje-
če, mixéry, espresa, kávovary, nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, 
fritézy, toastery, vejcovary, odšťavovače, masomlýnky, kávomlýnky.
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Volitelné kombinace základního setu (pečicí trouba a varná deska) Volitelné kombinace základního setu (pečicí trouba a varná deska)

Pečicí trouby Pečicí trouby

Pečicí trouby Varné desky s ovládáním

HBN 301E1, nerez
Vestavná trouba

HBN 331E1, nerez
Vestavná trouba

10 360 Kč 11 940 Kč 
8 858 Kč 10 209 Kč
8 392 Kč 9 672 Kč
7 926 Kč 9 135 Kč

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu –

horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, 
vario-velkoplošný gril, cirkulační gril)

•  objem pečicí trouby: 52 l
•  manuální rychloohřev (na voliči funkcí)
•  osvětlení trouby 
•  hladké stěny trouby se závěsnými rošty – 

možnost dovybavení teleskopickým výsuvem

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu – 

horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, 
vario-velkoplošný gril, cirkulační gril)

•  objem pečicí trouby: 52 l
•  manuální rychloohřev (na voliči funkcí)
•  elektronické hodiny s časovou předvolbou
•  dětská pojistka – funkce „klíč“
•  osvětlení trouby 
•  hladké stěny trouby se závěsnými rošty – 

možnost dovybavení teleskopickým výsuvem

Příslušenství:
univerzální pánev
kombinovaný rošt

Příslušenství:
univerzální pánev
kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství: 
 HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv
HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv
HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech
HEZ 432000 – univerzální pánev
HEZ 434000 – kombinovaný rošt
HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech

Zvláštní příslušenství:
HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv
HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv
HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech
HEZ 432000 – univerzální pánev
HEZ 434000 – kombinovaný rošt
HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550

HBA 43T350, nerez
Vestavná trouba

HBN 531W0, bílá
Vestavná trouba

22 500 Kč 13 410 Kč 
19 238 Kč 11 466 Kč
18 225 Kč 10 863 Kč
17 213 Kč 10 259 Kč

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí 

(7 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní 
ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, 
vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, 
rozmrazování)

•  pečicí trouba 53 l s šedým smaltem GranitEmail
•  samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních 

stěnách
•  celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby, 

sklopný dvouokruhový gril
•  řízení teploty od 50 do 270 °C
•  elektronické hodiny s časovou předvolbou
•  3násobný teleskopický výsuv
•  osvětlení trouby 
•  zapouštěcí knoflíky
•  dětská pojistka – tlačítko „klíč“
•  automatický rychloohřev trouby
•  připojovací kabel se zástrčkou (0,95 m)

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu – 

horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, 
vario-velkoplošný gril, cirkulační gril)

•  objem pečicí trouby: 52 l
•  katalytické čištění 
•  manuální rychloohřev (na voliči funkcí)
•  elektronické hodiny s časovou předvolbou
•  dětská pojistka – funkce „klíč“
•  osvětlení trouby
•  hladké stěny trouby se závěsnými rošty – 

možnost dovybavení teleskopickým výsuvem

Příslušenství:
1x hliníkový plech
1x smaltovaný plech HEZ 361000
1x kombi rošt

Příslušenství:
aluminiový pečicí plech
univerzální pánev
kombinovaný rošt

Zvláštní příslušenství: 
HEZ 361000 – smaltovaný plech
HEZ 317000 – forma na pizzu
HEZ 915001 – skleněný pekáč 5,1 l
HEZ 362000 – univerzální pánev
HEZ 6000 – kovový pekáč 5,0 l

Zvláštní příslušenství:
HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv
HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv
HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech
HEZ 432000 – univerzální pánev
HEZ 434000 – kombinovaný rošt
HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 515 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550 

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550

HBA 20B150, nerez
Vestavná trouba

HBA 24B150, nerez
Vestavná trouba

 14 020 Kč 18 290 Kč 
11 988 Kč 15 638 Kč
11 357 Kč 14 815 Kč
10 726 Kč 13 992 Kč

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus 

(5 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní 
ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, 
vario-velkoplošný gril)

•  XXL pečicí trouba 58 l s šedým smaltem 
GranitEmail

•  celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
•  řízení teploty od 50 do 270 °C
•  hladké stěny trouby se závěsnými rošty – 

možnost dovybavení teleskopickými výsuvy
•  osvětlení trouby 
•  zapouštěcí knoflíky 
•  dětská pojistka – tlačítko „klíč“
•  rychloohřev trouby
•  připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus 

(5 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev, spodní 
ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, 
vario-velkoplošný gril)

•  XXL pečicí trouba 58 l s šedým smaltem 
GranitEmail

•  celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
•  řízení teploty od 50 do 270 °C
•  AutoPilot 10 (pečicí automatika 

s 10 programy)
•  elektronické hodiny s časovou předvolbou
•  hladké stěny trouby se závěsnými rošty – 

možnost dovybavení teleskopickými výsuvy
•  osvětlení trouby 
•  zapouštěcí knoflíky 
•  dětská pojistka – tlačítko „klíč“
•  automatický rychloohřev trouby
•  připojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)

Příslušenství: 
1x kombi rošt HEZ 334000
1x univerzální pánev HEZ 332000

Příslušenství: 
1x kombi rošt HEZ 334000
1x univerzální pánev HEZ 332000

Zvláštní příslušenství:
velký výběr zvl. příslušenství – např. pečicí kámen HEZ 327000,
3násobný teleskopický výsuv HEZ 338352, 
3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338356, 
forma na pizzu HEZ 317000, profi pánev HEZ 333000 atd.

Zvláštní příslušenství:
velký výběr zvl. příslušenství – např. pečicí kámen HEZ 327000,
3násobný teleskopický výsuv HEZ 338352,
3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338356, 
forma na pizzu HEZ 317000, profi pánev HEZ 333000 atd.

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: : 575–597 x 560 x 550 

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550 

PPP 612B20E, bílá
Vestavná plynová varná deska

PKF 642T14, bílá
Vestavná sklokeramická varná 
deska

13 390 Kč 14 670 Kč 
11 449 Kč 12 543 Kč
10 846 Kč 11 883 Kč
10 244 Kč 11 223 Kč

•  plynová varná deska na tvrzeném skle – 60 cm
•  designové samostatné litinové podložky pod

hrnce s gumovými nožičkami pro lepší stabilitu
•  el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
•  termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
•  4 plynové hořáky
•  vpředu vlevo 1 normální 1,7 kW,

vpředu vpravo 1 úsporný 1,0 kW, 
vzadu vlevo 1 normální 1,7 kW,
vzadu vpravo 1 silný hořák 3,0 kW

•  přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
•  trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) 

součástí dodávky
•  připojovací kabel bez zástrčky (1 m)
•  ovládací knoflíky v nerezovém vzhledu
•  fazeta po stranách a vpředu
•  dvě možnosti vestavby – plošné zapuštění

do kamenné nebo obkládané pracovní desky 
(dlaždice), klasická vestavba do pracovní desky

•  elektrická sklokeramická varná deska se 
senzorovým ovládáním – 60 cm

•  senzorové ovládání TouchControl
•  sklokeramika HighSpeed s dekorem
•  4 varné zóny HighSpeed, z toho

1 dvouokruhová zóna
•  rozšíření varné zóny separátním senzorovým 

tlačítkem
•  17 výkonových stupňů
•  digitální ukazatel TopControl
•  elektronika uvedení do varu
•  timer s funkcí vypnutí pro všechny varné zóny
•  budík (minutka)
•  hlavní vypínač
•  bezpečnostní vypínání varných zón
•  kontrolka provozu
•  dětská pojistka
•  4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla 
•  min. tloušťka pracovní desky 20 mm
•  plošný design – design s rámečkem

 
Příslušenství: 
1x škrabka na sklo

Zvláštní příslušenství:
HEZ 390090 Wok-pánev s poklicí a mřížkou
HEZ 5920 mezidno 60 cm

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 54 x 590 x 520
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: : 43 x 560 x 490

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 51 x 575 x 515
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 47 x 560 x 500 

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA
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Vysvětlení barevného odlišení cen jednotlivých výrobků

Volitelné kombinace základního setu (vestavný sporák + varná deska bez ovládání)

Volitelné kombinace základního setu (vestavný sporák + varná deska bez ovládání)

Vestavný sporák Plynová varná deska

Vestavný sporák + el. sklokeramická varná deska El. sklokeramická varná deska

HEV 43T350E, nerez
Vestavný polyvalentní sporák

NPD 615DEU, bílá
Plynová nerezová varná deska, 
60 cm

22 800 Kč 7 310 Kč 
19 494 Kč 6 251 Kč
18 468 Kč 5 922 Kč
17 442 Kč 5 593 Kč

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí (7 druhů ohřevu: 

horní/spodní ohřev, spodní ohřev, horký 
vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný 
gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování)

•  pečicí trouba 53 l s šedým smaltem 
GranitEmail

•  samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních 
stěnách

•  celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby, 
sklopný dvouokruhový gril

•  řízení teploty 50–270 °C
•  elektronické hodiny s časovou předvolbou
•  3násobný teleskopický výsuv
•  osvětlení trouby 
•  dětská pojistka – tlačítko „klíč“
•  automatický rychloohřev trouby
•  polyvalentní spotřebič – do kombinace 

s plynovou nebo elektrickou deskou bez 
ovládání

•  připojovací kabel se zástrčkou (0,95 m)

•  šířka: 60 cm
•  plynová nerezová varná deska bez ovládání
•  4 plynové hořáky, z toho 1 silný hořák 3,0 kW, 

1 úsporný hořák 1,0 kW, 
2 normální hořáky 1,7 kW

•  dvoudílná smaltovaná podložka pod hrnce 
s gumovými nožičkami

•  elektrické jiskrové zapalování v ovl. knoflíku 
sporáku

•  pojistka zhasnutí plamene
•  přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
•  trysky na propan-butan (28–30/37 bar) 

součástí dodávky
•  pouze do kombinace s HEV 43T350E

Příslušenství:
1x hliníkový plech
1x smaltovaný plech HEZ 361000
1x kombi rošt

Zvláštní příslušenství: 
 HEZ 361000 – smaltovaný plech
HEZ 317000 – forma na pizzu
HEZ 915001 – skleněný pekáč 5,1 l
HEZ 362000 – univerzální pánev
HEZ 6000 – kovový pekáč 5,0 l

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 515 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 600 x 560 x 550 

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 34 x 582 x 512
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 34 x 560 x 490

HEN 331E0, nerez
Vestavný sporák

NKE 645H14, nerez
Vestavná sklokeramická 
varná deska

13 410 Kč 12 190 Kč 
11 466 Kč 10 423 Kč
10 863 Kč 9 874 Kč
10 259 Kč 9 326 Kč

•  třída spotřeby energie: A
•  pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu – 

horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, 
vario-velkoplošný gril, cirkulační gril)

•  objem pečicí trouby: 52 l
•  manuální rychloohřev (na voliči funkcí)
•  elektronické hodiny s časovou předvolbou
•  dětská pojistka – funkce „klíč“
•  osvětlení trouby 
•  hladké stěny trouby se závěsnými rošty – 

možnost dovybavení teleskopickým výsuvem

•  elektrická sklokeramická varná deska 
bez ovládání – 60 cm

•  do kombinace s vestavným sporákem
•  sklokeramika HighSpeed s dekorem
•  4 varné zóny HighSpeed
•  dětská pojistka
•  4x ukazatel zbytkového tepla 
•  min. tloušťka pracovní desky 20 mm
•  příkon: 6,4 kW
•  plošný design – design s rámečkem
•  pouze do kombinace s HEN331E0

Příslušenství: 
HEZ 432000 – univerzální pánev
HEZ 434000 – kombinovaný rošt

Příslušenství: 
1x škrabka na sklo

Zvláštní příslušenství:
HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv
HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv
HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech
HEZ 432000 – univerzální pánev
HEZ 434000 – kombinovaný rošt
HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech

Zvláštní příslušenství:
HEZ 390090 Wok-pánev s poklicí a mřížkou

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 600 x 560 x 550 

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 45 x 575 x 515 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 41 x 560 x 500 

NVF 645H14E, nerez
Vestavná sklokeramická varná 
deska

12 170 Kč 
10 406 Kč

9 858 Kč
9 311 Kč

•  elektrická sklokeramická varná deska bez 
ovládání – 60 cm

•  sklokeramika HighSpeed bez dekoru
•  4 varné zóny HighSpeed, 

z toho 1 dvouokruhová zóna
•  rozšíření varné zóny ovládacím knoflíkem 

sporáku
•  11 výkonových stupňů
•  4x ukazatel zbytkového tepla 
•  min. tloušťka pracovní desky 20 mm
•  plošný design – design s rámečkem
•  pouze do kombinace s HEV43T350E

Příslušenství: 
1x škrabka na sklo

Zvláštní příslušenství:
HEZ 390090 Wok-pánev s mřížkou a poklicí

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 44 x 575 x 505
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 40 x 560 x 490

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Základním setem je myšlena trouba + deska nebo sporák + deska. 
Kombinace obecně smí obsahovat 1 výrobek od každého druhu, 
tzn. 1 myčku, 1 lednici, 1 odsavač, 1 troubu (sporák), 1 varnou 
desku, 1 mikrovlnnou troubu.

Základním setem se rozumí trouba nebo sporák a varná deska. 
Pevný set je vestavný sporák + varná deska bez ovládání, varianty 
vestavné trouby + varné desky s ovládáním jsou vzájemně volně 
kombinovatelné. 
V případě výběru základního setu jej lze doplnit o odsavač par, 
myčku nádobí, mikrovlnnou troubu nebo všechny tři spotřebiče. 
V setu smí být jen jeden spotřebič od každého druhu.

Akční ceny platí pouze při koupi setu.

Maloobchodní cena výrobku
Cena při zakoupení základního setu
Cena při zakoupení základního setu a jednoho 
libovolného výrobku z doplňkové nabídky
Cena při zakoupení základního setu a dvou nebo tří 
libovolných výrobků z doplňkové nabídky
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Volitelné kombinace základního setu (pečicí trouba a varná deska s ovládáním) Co je dobré vědět o… vestavných troubách a sporácích...

Plynová varná deska El. sklokeramická varná deska

Indukční varná deskaEl. sklokeramická varná deska

PCD 615DEU, nerez
Vestavná nerezová plynová
varná deska

PKE 645Q14E, nerez
Vestavná sklokeramická varná 
deska

7 290 Kč 9 750 Kč 
6 233 Kč 8 337 Kč
5 905 Kč 7 898 Kč
5 577 Kč 7 459 Kč

•  plynová nerezová varná deska – 60 cm
•  dvoudílné smaltované podložky pod hrnce 

s gumovými nožičkami pro lepší stabilitu
•  el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku
•  termoelektrická pojistka zhasnutí plamene
•  4 plynové hořáky:
   vpředu vlevo 1 normální 1,7 kW,

vpředu vpravo 1 úsporný 1,0 kW,
vzadu vlevo 1 normální 1,7 kW,
vzadu vpravo 1 silný hořák 3,0 kW

•  přednastaveno na zemní plyn (20 mbar)
•  trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) 

součástí dodávky
•  připojovací kabel bez zástrčky (1 m)
•  ovládací knoflíky v nerezovém vzhledu

•  elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm
•  sklokeramika HighSpeed bez dekoru
•  senzorové ovládání SuperQuattro Touch
•  4 varné zóny HighSpeed
•  17 výkonových stupňů
•  digitální ukazatel TopControl
•  hlavní vypínač
•  bezpečnostní vypínání varných zón
•  dětská pojistka
•  kontrolka provozu
•  4x ukazatel zbytkového tepla
•  min. tloušťka pracovní desky 20 mm
•  příkon: 6,6 kW
•  plošný design – design s rámečkem

Příslušenství:
1x škrabka na sklo

Zvláštní příslušenství:
HEZ 5920 – mezidno 60 cm
HEZ 390090 – Wok-pánev s poklicí a mřížkou

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 52 x 582 x 520
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 43 x 560 x 480

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 51 x 575 x 505 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 47 x 560 x 490 

PKF 645R14E, nerez
Vestavná sklokeramická varná 
deska

PIF 645R14E, nerez
Vestavná indukční 
sklokeramická varná deska

 12 070 Kč 26 470 Kč 
10 320 Kč 22 632 Kč

9 777 Kč 21 441 Kč
9 234 Kč 20 250 Kč

•  elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm
•  sklokeramika HighSpeed bez dekoru
•  senzorové ovládání SuperQuattro Touch
•  4 HighSpeed varné zóny, z toho 1 dvouokruhová
•  rozšíření varných zón separátním senzorovým 

tlačítkem
•  17 výkonových stupňů
•  digitální ukazatel TopControl
•  timer s funkcí vypnutí pro všechny varné zóny
•  hlavní vypínač
•  kontrolka provozu
•  bezpečnostní vypínání varných zón
•  dětská pojistka
•  4x ukazatel zbytkového tepla
•  min. tloušťka pracovní desky 20 mm
•  příkon: 6,6 kW
•  připojovací kabel (1 m)
•  plošný design – design s rámečkem

•   indukční sklokeramická varná deska – 60 cm
•  sklokeramika HighSpeed bez dekoru
•  senzorové ovládání SuperQuattro Touch
•  2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce
•  funkce PowerBoost pro 2 přední indukční zóny
•  2 HighSpeed varné zóny, 

z toho 1 dvouokruhová
•  17 výkonových stupňů
•  digitální ukazatel TopControl
•  timer s funkcí vypnutí pro všechny varné zóny
•  hlavní vypínač
•  bezpečnostní vypínání varných zón
•  dětská pojistka
•  4x ukazatel zbytkového tepla 
•  min. tloušťka pracovní desky 20 mm
•  připojovací kabel (1,5 m)
•  plošný design – design s rámečkem

Příslušenství: 
1x škrabka na sklo

Zvláštní příslušenství:
HEZ 390090 – Wok-pánev s poklicí a mřížkou
HEZ 5920 – mezidno 60 cm

Zvláštní příslušenství:
HEZ 390090 – Wok-pánev s poklicí a mřížkou

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 51 x 575 x 505
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: : 47 x 560 x 490

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 57 x 575 x 505 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 57 x 575 x 505 

Čisticí systém EcoClean
Samočištění jednotlivých dílů trouby – 
zadní stěna, strop a boční stěny (vybave-
ní dle modelu). Vysoce účinná keramická 
vrstva již v průběhu pečení (funkční od 
cca 80 °C) redukuje vznikající znečištění 
na minimum. Doživotní samočisticí 
schopnost s maximem výkonu při 270 °C 
horkého vzduchu.

GranitEmail
Vysoce kvalitní povrchová vrstva vnitřku 
trouby. S atraktivním sametově lesklým 
povrchem ulehčuje ruční čištění trouby 
a zároveň odolává nárazům, poškrábání 
a působení ovocných kyselin. 

Teleskopické výsuvy
Bezpečné a komfortní.
Závěsné rošty s výsuvnými kolejničkami 
k vyjíždění plechů před prostor 
trouby. Volitelně jako 3násobný plně 
teleskopický výsuv (plechy se vysunou 
zcela před prostor trouby) nebo jako 
klasický 3násobný či 2násobný výsuv 
(plechy zůstávají cca 7 cm v prostoru 
trouby). Pro stabilitu, odolnost proti 
překlopení a plynulost pohybu. Volný 
přístup k potravinám ze všech stran. 
Pohodlný a bezpečný systém výsuvu.

3D horký vzduch Plus
Ať už pečete na jednom, dvou nebo 
třech plechách najednou, pět různých 
výšek zasunutí plechu u trub Bosch 
umožňuje jejich ideální umístění tak, 
aby mohl 3D horký vzduch optimálně cir-
kulovat. S novým 3D horkým vzduchem 
Plus o 15 % větší cirkulace vzduchu beze 
změny rychlosti ventilátoru pro ještě 
lepší výsledky pečení.

Programová automatika 
AutoPilot10
Automatické řízení průběhu programu 
se stará o dokonalou přípravu 
vybraných jídel. 
Pečicí trouby Bosch nově disponují 
programovou automatikou AutoPilot10 
s 10 programy pro nejčastěji připra-
vované druhy jídel – 6 programů pro 
pečení z čerstvého masa (vepřové, 
hovězí, telecí, jehněčí, sekaná, guláš) 
a 4 programy pro pečení ze zmrazeného 
masa (hovězí, telecí, jehněčí, vepřové). 
Po zadání hmotnosti musíte program už 
jen spustit. Druh ohřevu, teplotu a dobu 
si program řídí automaticky. Pro nejlepší 
výsledky pečení a vaření předvolených 
jídel s vestavnými spotřebiči Bosch.

Elektronika uvedení do varu
Rychlá příprava pokrmů.
Varná zóna se automaticky přepne zpět 
na Vámi nastavený stupeň dalšího vaření 
poté, co určitou dobu hřeje s maxi-
málním výkonem. Pro Vás to znamená 
jednoduché ovládání. Po uvedení do 
varu už nemusíte manuálně varnou zónu 
přenastavovat na nižší stupeň výkonu.

Dvoustupňový ukazatel 
zbytkového tepla
Varovný signál před horkými varnými 
zónami.
Digitální ukazatel zbytkového tepla ve 
dvou stupních:
-  velké „H“ – Pozor, zóna je horká.
-  malé „h“  – Udržování teploty/dovaření.
Rozpoznáte tak ještě horkou varnou 
zónu na první pohled – více bezpečnosti. 
Zbytkové teplo, které je k dispozici, je 
možno ještě dále využít – úspora energie.

Bezpečnostní vypínání
Automatické vypnutí varné desky.
Automatické bezpečnostní vypnutí 
vypne spotřebič tehdy, když je již určitý 
čas bez přerušení v provozu (v závislosti 
na stupni výkonu). Už si nemusíte dělat 
starosti, že jste nevypnuli varnou desku, 
než jste odešli z domova. 

Indukční desky
Více komfortu.
Díky nízkému zahřátí sklokeramické 
plochy jsou indukční desky zvláště jed-
noduché na údržbu: překypělé tekutiny 
se nepřipékají. Zůstanete tak ušetřeni 
namáhavého seškrabávání zbytků. Zcela 
postačí, když indukční varnou desku 
setřete vlhkým hadříkem. 

Indukční desky
Větší bezpečnost.
Co se týká bezpečnosti, mají indukční 
desky před ostatními obrovský náskok. 
Protože varná zóna je mnohem chlad-
nější, a rychleji tedy vychladne docela, 
je nebezpečí popálení prstů absolutně 
minimální. Automatické rozpoznání 
hrnce je dalším příspěvkem k bezpeč-
nosti. Automatika okamžitě pozná, 
zda se na varné zóně nachází hrnec, 
a automaticky se vypne, pokud hrnec ze 
zóny odstraníte. 

Plynové varné desky
Elektrické jiskrové zapalování.
Pro jednodušší zapálení hořáku: u všech 
varných desek Bosch s ovládáním je 
elektrické jiskrové zapalování integro-
váno do ovládacího knoflíku. Stačí 
jednou rukou lehce stisknout a otočit 
knoflíkem a plamen je na světě.

Plynové varné desky
Pojistka zhasnutí plamene.
Všechny plynové varné desky Bosch 
jsou standardně vybaveny integrovanou 
termoelektrickou pojistkou zhasnutí 
plamene. Tato pojistka automaticky 
přeruší přívod plynu, jakmile plamen 
z jakéhokoli důvodu zhasne. 

Co je dobré vědět o… varných deskách...

NOVINKA NOVINKA

NOVINKA
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Co je dobré vědět o... mikrovlnných troubách...

Další výrobky k doplnění setů

Mikrovlnné trouby

HMT 75M451, nerez
Mikrovlnná trouba

HMT 75M651, nerez
Vestavná mikrovlnná trouba

4 020 Kč 15 870 Kč 
 

3 257 Kč 12 855 Kč
3 076 Kč 12 141 Kč

•  možnost podstavby pod horní skříňku 
(závěsná sada součástí dodávky)

•  výkon: 800 W – 5 výkonových stupňů: 
800/600/360/180/90 W

•  elektronické ovládání
•  snadno ovladatelná elektronika s tlačítky 

s krátkým zdvihem a zapouštěcím otočným 
voličem

•  AutoPilot7 (7 automatických programů), 
z toho váhová automatika pro 3 varné programy 
a 4 rozmrazovací programy

•  digitální ukazatel denního času a doby přípravy
•  tlačítko pro uložení do paměti
•  skleněný otočný talíř o průměru 24,5 cm
•  varný prostor: 17 l
•  osvětlení vnitřního prostoru
•  dvířka s průhledovým okénkem

•  mikrovlnná trouba
•  vestavný spotřebič pro horní skříňku o šířce 

60 cm; vestavba možná i do vysoké skříňky 
o šířce 60 cm

•  mikrovlnný ohřev 800 W
•  5 výkonových stupňů: 800 W, 600 W, 360 W, 

180 W, 90 W
•  AutoPilot7 (7 automatických programů), z toho: 

váhová automatika pro 3 varné programy, 
váhová automatika pro 4 rozmrazovací programy

•  digitální ukazatel denního času a doby přípravy
•  paměťová funkce (1 paměťové místo)
•  snadno ovladatelná elektronika tlačítky 

s krátkým zdvihem a zapouštěcím otočným 
voličem

•  nerezový varný prostor 17 l
•  skleněný otočný talíř 24,5 cm
•  otočná dvířka s průhledovým okénkem, závěs 

dveří vlevo
•  připojovací kabel se zástrčkou (1,3 m)
•  vestavný rámeček součástí dodávkyPříslušenství: 

skleněný otočný talíř

Příslušenství: 
skleněný otočný talíř
vestavný rámeček

Zvláštní příslušenství:
HEZ 86D000 – příslušenství pro vaření v páře

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 280 x 462 x 320 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 194 x 290 x 274 

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 280 x 453 x 320 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 362 x 560 x 300 

Další výrobky k doplnění setů

Podvěsný odsavač par Plochý výsuvný odsavač par

Komínový odsavač par – 60 cm Komínový odsavač par – 90 cm

DHU 632U, nerez
Podvěsný odsavač par

DHI 635H, nerez/bílá*
Plochý výsuvný odsavač par

4 630 Kč 6 670 Kč 

3 751 Kč 5 403 Kč
3 542 Kč 5 103 Kč

•  šířka 60 cm
•  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
•  pro montáž pod horní skříňku
•  3 výkonové stupně
•  2 ventilátory
•  plynule nastavitelný skleněný štít pro lepší 

odsávání
•  kovový tukový filtr s ukazatelem nasycení
•  max. výkon odvětrání ventilátoru: 

340 m3/hod. (normální)
•  max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591:

300 m3/hod. (normální)
• osvětlení pracovního místa 2x 40 W
•  hlučnost při maximu normálního provozu

300 m3/hod.: 54 dB (A), odpovídá 66 dB (A)
(re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13

• průměr odtahové trubky: 120 mm, 100 mm

•  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací 
vzduchu

•  pro vestavbu do horní skříňky o šířce 60 cm
•  plochý výsuvný štít k zakrytí originální 

nábytkovou lištou nebo dekorační lištou (pouze 
jako zvláštní příslušenství)

•  kolébkový přepínač
•  3 výkonové stupně 
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce 

nádobí
•  max. výkon odvětrání ventilátoru: 

420 m3/hod. (normální)
•  max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: 

400 m3/hod. (normální)
•  osvětlení pracovního místa 2x 40 W
•  hlučnost při maximu normálního provozu 

400 m3/hod.: 52 dB (A), odpovídá 64 dB (A)
(re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13

•  průměr odtahové trubky: 120 mm, 100 mm

Zvláštní příslušenství: 
 DHZ 1100 – aktiv. uhlík. filtr pro provoz s cirkulací

Zvláštní příslušenství:
DHZ3405 – mont. sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru
DHZ3350 – kovová dekorační lišta
DHZ3520 – plastová dekorační lišta bílá
DHZ3570 – aluminiová dekor. lišta s logem

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 140 x 598 x 510 mm (odvětrání + cirkulace) Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 354 x 598 x 280
* barevnost dle dekorační lišty (zvl. příslušenství)

DWW 061451, nerez
Komínový odsavač par

DWW 091451, nerez
Komínový odsavač par

9 770 Kč 12 170 Kč 

7 914 Kč 9 858 Kč
7 475 Kč 9 311 Kč

•  komínový odsavač par – 60 cm
•  pro montáž na stěnu nad varným místem 
•  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací 

vzduchu
•  výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí
•  posuvný přepínač
•  3 výkonové stupně
•  výkon odvětrání ventilátoru: max. 420 m3/hod.
•  max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: 

400 m3/hod. 
•  osvětlení pracovního místa 2x 40 W
•  hlučnost při maximu normálního provozu 

400 m3/hod.: 53 dB (A), odpovídá 67 dB (A) 
(re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13

•  průměr odtahové trubky: 120 mm

•  komínový odsavač par – 90 cm
•  pro montáž na stěnu nad varným místem
•  pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací 

vzduchu
•  výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
•  kovový tukový filtr vhodný pro mytí 

v myčce nádobí
•  posuvný přepínač
•  3 výkonové stupně
•  výkon odvětrání ventilátoru: max. 420 m3/hod.
•  max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: 

400 m3/hod. 
•  osvětlení pracovního místa 2x 40 W
•  hlučnost při maximu normálního provozu 

400 m3/hod.: 53 dB (A), odpovídá 67 dB (A) 
(re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13

•  průměr odtahové trubky: 120 mm

Zvláštní příslušenství:
DHZ 5145 – montážní sada pro provoz s cirkulací včetně aktivního uhlíkového filtru
DHZ 6550 – nerezový panel na zadní stěnu
DHZ 6055 – pochromovaný odkládací rošt

Zvláštní příslušenství:
DHZ 5145 – montážní sada pro provoz s cirkulací včetně aktivního uhlíkového filtru
DHZ 9550 – nerezový panel na zadní stěnu
DHZ 9055 – pochromovaný odkládací rošt

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 793–970 x 600 x 500 Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 793–970 x 900 x 500 (odvětrání/cirkulace)

NOVINKA NOVINKA

Snadné ovládání elektroniky 
s plně elektronickým 
řízením
Tlačítka s krátkým zdvihem pro 
komfortní ovládání jednotlivých 
funkcí a výkonů mikrovln, případně 
programové automatiky AutoPilot. 
Zapouštěcí otočný volič Vás 
informuje, zda je mikrovlnná trouba 
aktivní nebo ne. 

Paměťové tlačítko 
Pro výkon mikrovln a druh ohřevu. 
Jednou uložené trouba nikdy 
nezapomene – často připravovaný 
pokrm vyvoláte stiskem tlačítka.

Programová automatika 
AutoPilot
Se čtyřmi programy pro rozmrazo-
vání můžete rozmrazovat mleté 
maso do 1 kg, porce masa do 1 kg, 
kuře nebo části kuřete do 1,8 kg a 
chleba (pečivo) do 1 kg. 
Pomocí tří varných programů 
můžete vařit rýži, brambory nebo 
zeleninu do 1 kg.
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Zvláštní příslušenství

Rozměrové výkresy

Rozměrové výkresy

NPD 615DEU

PIF 645R14E

PPP 612B20E PKF 642T14

HMT 75M651

NVF 645H14E PKE 645Q14E, PKF 645R14E PCD 615DEU

DHI 653HHBA 43T350 HEV 43T350E NKE 645H14

HBN 301E1, HBN 331E1, HBN 531W0, HEN 331E0, HBA 20B150, HBA 24B150

VIB Popis Orientační MOC vč. DPH a PHE
DHZ 1100 aktivní uhlíkový filtr pro provoz s cirkulací DHU 632U 849

DHZ 3350 dekorační lišta nerezová pro DHI 635H 690

DHZ 3405 montážní sada pro provoz s cirkulací DHI 635H 990

DHZ 3520 dekorační lišta bílá pro DHI 635H 590

DHZ 3570 dekorační lišta hliníková pro DHI 635H 890

DHZ 5145 montážní sada pro provoz s cirkulací DWW 091451, DWW 061451 890

DHZ 6055 pochromovaný odkládací rošt pro DWW 062750, DWW 061451 1 990

DHZ 6550 nerez panel na zadní stěnu 60 cm pro DWW 061451 2 590

DHZ 9055 pochromovaný odkládací rošt pro DWW 091451 1 790

DHZ 9550 nerez panel na zadní stěnu 90 cm pro DWW 091451 2 990

HEZ 317000 forma na pizzu 690

HEZ 324000 vkládací rošt do univerzál. pánve 590

HEZ 325000 grilovací plech 690

HEZ 327000 pečicí kámen s dřevěnou lopatkou 2 990

HEZ 331000 smaltovaný plech 590

HEZ 331010 smaltovaný plech s nepřiln. povrchem 1 390

HEZ 332000 univerzální pánev 890

HEZ 332010 univerzální pánev s nepřiln. povrchem 1 390

HEZ 333000 profi pánev 1 590

HEZ 333001 víko pro profi pánev 1 490

HEZ 334000 kombinovaný rošt 590

HEZ 336000 skleněná pánev 1 290

HEZ 338250 2násobný teleskopický výsuv 1 990

HEZ 338352 3násobný teleskopický výsuv 2 790

HEZ 338356 3násobný plně teleskop. výsuv 2 990

HEZ 361000 smaltovaný plech pro HBA 43T350 590

HEZ 362000 univerzální pánev pro HBA 43T350 1 090

HEZ 390020 sada nerez hrnec s poklicí + pánev s nepřiln. povrchem pro el. a indukční desky 2 690

HEZ 390090 nerez Wok-pánev s mřížkou a pokličkou pro el. a indukční desky 2 990

HEZ 430000 hliníkový plech pro HBN 301E1, HBN 331E1, HBN 531W0, HEN 331E0 490

HEZ 431000 smaltovaný plech pro HBN 301E1, HBN331E1, HBN 531W0, HEN 331E0 590

HEZ 432000 univerzální pánev pro HBN 301E1, HBN 331E1, HBN 531W0, HEN 331E0 590

HEZ 434000 kombinovaný rošt pro HBN 301E1, HBN 331E1, HBN 531W0, HEN 331E0 540

HEZ 438200 2násobný teleskopický výsuv pro HBN 301E1, HBN 331E1, HBN 531W0, HEN 331E0 1 990

HEZ 438300 3násobný teleskopický výsuv pro HBN 301E1, HBN 331E1, HBN 531W0, HEN 331E0 2 790

HEZ 6000 kovový pekáč pro pečicí trouby 4 690

HEZ 915001 skleněný pekáč 5,1 l pro pečicí trouby 1 490
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Druhy provozu – odvětrání a cirkulaceRozměrové výkresy

DHW 632U

DWW 061451

DWW 091451

Optimální klima – výměna vzduchu a výkon odsavače Nejnovější postup při měření hlučnosti

Optimální klima pro každou kuchyni
Obnovování vzduchu přizpůsobené užívání místnosti je předpokladem pro příjemné a zdravé klima v místnosti. Optimální 
výměna vzduchu je stanovena cca 6 až 12krát za hodinu. Potřebný výkon maximálního výkonového stupně odsavače par, 
měřeno v m3/h, lze určit pomocí objemu místnosti a potřebné výměny vzduchu.

Příliš nízký výkon 
odsavače
• Nedostatečné odsávání.

Příliš vysoký výkon odsavače
• Odsávání také není optimální.
•  Např. při provozu s odvětráním může být v zimě odváděno ven z místnosti příliš mnoho 

ohřátého vzduchu.

Jednoduchý příklad výpočtu ke zjištění potřebného výkonu odsavače par 
Objem místnosti (délka x šířka x výška) vynásobíme průměrnou výměnou vzduchu 10 (10x/hod.). 

Příklad výpočtu
Plocha místnosti 15 m2, výška místnosti 2,50 m, výměna vzduchu 10x/h: 15 m2 x 2,5 m x 10/h = 375 m3/h – potřebný výkon 
odsavače par (dle normy).

Upozornění
Tato vypočtená hodnota se vztahuje na výkon ventilátoru (motoru) v nepřipojeném stavu a připojením na odtahové potrubí 
se dále snižuje.

 Provoz s odvětráním
Při provozu s odvětráním je vzduch čištěný kovovým 
tukovým filtrem odváděn do volného prostoru. Vznikající 
podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu 
otevřenými okny a sousedícími místnostmi zpět do 
místnosti s odsavačem par. 

Výhody
• Efektivnější čištění vzduchu.

Nevýhody
•  Tepelné ztráty 

v zimním období.
• Náročnější instalace.

Provoz s cirkulací vzduchu
Pokud není ze stavebních důvodů možný provoz s odvětrá-
ním, můžete takřka všechny odsavače par použít v provozu 
s cirkulací vzduchu. I při tomto druhu provozu je vzduch 
čištěn tukovým filtrem. Před navrácením tohoto vzduchu 
zpět do místnosti navíc odstraňuje aktivní uhlíkový filtr 
pachové částečky v něm obsažené. 

Výhody
• Jednoduchá instalace.
•  Žádné tepelné ztráty 

v zimním ani letním období.

Nevýhody
•  Výměna uhlíkového 

filtru (1x ročně) –   
dodatečné finanční 
náklady.

• Vyšší hlučnost.
• Nižší výkon odsavače.

Nejnovější postup při měření hlučnosti
Hlavní výrobci domácích spotřebičů se dobrovolně zavázali 
uvádět ve svých podkladech hlučnost jako akustický 
výkon dB (re 1 pw ), měřeno při maximu normálního 
stupně, tj. většinou stupeň 3 (dle dohody CECED). Toto 
měření se 6 měrnými body v přesně definované místnosti 
vede k přesnějším a především srovnatelným výsledkům 
měření. U některých spotřebičů na trhu bývají uváděny 
nižší hodnoty tzv. akustického tlaku dB (A). Tuto hodnotu 
lze srovnávat s vyšším akustickým výkonem dB (re 1 pw) 
pouze hrubým přepočtem (viz níže). Hlučnosti naměřené 
na různých stupních výkonu ventilátoru, než je maximum 
normálního provozu, tj. stupeň 3 (nikoli intenzivní stupeň), 
nelze srovnávat vůbec.

Akustický výkon 60 dB (re 1 pw) odpovídá akustickému 
tlaku cca 50 dB (A).
K údajům akustického tlaku dB (A) přidejte vždy cca 
10 jednotek pro odpovídající hodnotu akustického 
výkonu dB (re 1 pW).
Zvýšení hlučnosti o 10 dB odpovídá zdvojnásobení 
subjektivně vnímané hlučnosti produktu!
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Výrobky k doplnění základních setů Výrobky k doplnění základních setů

Myčky nádobí Kombinace chladnička/mraznička

SGI 53E62EU, bílá
Myčka nádobí, 60 cm

SGI 53E55EU, nerez
Myčka nádobí, 60 cm

14 990 Kč 15 990 Kč 
 

13 490 Kč 14 490 Kč
12 820 Kč 13 770 Kč

•  třída spotřeby energie: A
•  třída účinnosti mytí: A
•  třída účinnosti sušení: A
•  5 mycích programů: intenzivní 70 °C, normal 

65 °C, Eco 50 °C, rychlý 35 °C, předmytí
•  spotřeba v programu Eco 50 °C:

el. energie: 1,05 kWh, voda: 17 l
•  regenerační elektronika
•  AquaStop se zárukou
•  LED ukazatel průběhu programu
•  elektronické ukazatele nedostatku 

soli a leštidla
•  výškově nastavitelný horní koš
•  zápustný otočný volič
•  polinoxové dno myčky
•  objem: 12 sad nádobí
•  hlučnost: 52 dB (re 1 pW)

•  třída spotřeby energie: A
•  třída účinnosti mytí: A
•  třída účinnosti sušení: A
•  5 mycích programů: intenzivní 70 °C, normal 

65 °C, Eco 50 °C, rychlý 35 °C, předmytí
•  spotřeba v programu Eco 50° C:

el. energie: 1,05 kWh, voda: 17 l
•  speciální funkce: 1/2 náplň
•  regenerační elektronika
•  AquaStop se zárukou
•  LED ukazatel průběhu programu
•  elektronické ukazatele nedostatku 

soli a leštidla
•  výškově nastavitelný horní koš
•  zápustný otočný volič
•  polinoxové dno myčky
•  objem: 12 sad nádobí
•  hlučnost: 52 dB (re 1 pW)

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 570
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 810–870 x 600 x 570

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 570
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 810–870 x 600 x 570

KIV 34V00 AntiBacteria
Kombinace chladnička/
mraznička

21 790 Kč 

17 490 Kč
16 620 Kč

•  třída spotřeby energie: A
•  spotřeba energie za 365 dní: 319 kWh
•  užitný objem celkem: 275 l
•  pojezdy
•  závěs dveří vpravo, volitelný
•  výška niky: 178 cm

Chladicí prostor: 203 l
•  automatické odtávání
•  5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla
•  trasparentní zásobník na zeleninu

Mrazicí prostor****: 72 l
(-18 °C a méně)
•  mrazicí kapacita: 4 kg/24 hod.
•  doba skladování při poruše: 16 hod.
•  etážové zamrazování

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 1772 x 541 x 545 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 1780 x 562 x 500 

SGI 55E75EU, nerez
Myčka nádobí, 60 cm

SGV 43E93EU
Myčka nádobí, 60 cm

17 990 Kč  15 490 Kč 
 

16 490 Kč  13 990 Kč
15 670 Kč  13 290 Kč

•   třída spotřeby energie: A
•  třída účinnosti mytí: A
•  třída účinnosti sušení: A
•  5 mycích programů: intenzivní 70 °C, auto 

55–65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
•  spotřeba v programu Eco 50 °C: 

el. energie: 1,05 kWh, voda: 13 l
•  speciální funkce: 1/2 náplň
•  auto 3 in 1
•  technika střídavého mytí
•  regenerační elektronika
•  AquaSenzor III
•  AquaStop se zárukou
•  displej: časová předvolba 1–19 hod. a ukazatel 

zbytkového času
•  elektronické ukazatele nedostatku 

soli a leštidla
•  stříbrné mycí koše se systémem RackMatic
•  elektronická dětská pojistka – blokace tlačítek
•  polinoxové dno myčky
•  náplň: 12 sad nádobí
•  hlučnost: 49 dB (re 1 pW)

•   třída spotřeby energie: A
•  třída účinnosti mytí: A
•  třída účinnosti sušení: A
•  4 mycí programy: normal 60 °C, Eco 50 °C, 

rychlý 35 °C, předmytí
•  spotřeba v programu Eco 50 °C: 

el. energie: 1,05 kWh, voda: 17 l
•  speciální funkce: 1/2 náplň
•  regenerační elektronika
•  několikanásobná ochrana proti škodám 

způsobeným vodou
•  LED ukazatele konce programu
•  akustický signál ukončení programu
•  elektronické ukazatele nedostatku 

soli a leštidla
•  výškově nastavitelný horní koš
•  polinoxové dno myčky
•  náplň: 12 sad nádobí
•  hlučnost: 54 dB (re 1 pW)

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 570 
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: : 810–870 x 600 x 570 

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 550  
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 810–870 x 600 x 550 

NOVINKA NOVINKA

KIV 34V00

SGV 43E93EU

 * Pomocí výškově nastavitelných šroubovacích 
  nožek výška podstavce při výšce přístroje:
  810 je 90–160 mm
  870 je 150–220 mm

max. 144

11
4

SGI 53...EU/SGI 55...EU

Rozměrové výkresy
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