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Uw persoonlijke programma 
voor een moderne keuken.
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Slechts wanneer iets even perfect 
werkt als het eruitziet, is het...
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... Bosch in elk detail:

Onze belofte,  
uw waaier van voordelen.

We willen dat u thuis bent in uw keuken, dat u er zich lekker voelt. En liefst zo 

lang mogelijk. Dat is samengevat het uitgangspunt waarmee Bosch 

inbouwtoestellen ontwikkelt – toestellen die steeds nieuwe normen stellen en 

uw leven duurzaam beter en makkelijker maken. Dankzij buitengewoon, tijdloos 

design, technische topkwaliteit en maximale efficiëntie, lange levensduur en 

hoog comfort. Hierbij laten we niets aan het toeval over. In elk detail - van het 

kleinste schroefje tot het gebruiksklare toestel - steekt jaren van onderzoek en 

duizenden controles en belastingstests. Zo ontstaan de typische kwaliteit en 

perfectie van Bosch, waarop u steeds weer kan vertrouwen. En altijd voor 100 

%.

Beproefde kwaliteit.
Kwaliteit is voor ons zoveel meer dan alleen eersteklas functionaliteit, materialen en afwerking van 

onze toestellen. We geven blijk van dezelfde toewijding voor al onze werkgebieden, van het allereer-

ste ontwerp tot de dienstverlening aan onze klanten - met dezelfde aandacht, passie en nauwgezet-

heid. Zo ontstaan de typische kwaliteit en duurzaamheid van Bosch, waarop u al meer dan 125 jaar 

kan vertrouwen.

Maximale prestaties.
Sinds de oprichting van Bosch is het streven steeds beter te presteren onze drijvende kracht. Ons 

doel: innovaties ontwikkelen die enerzijds steeds weer superlatieven oproepen en anderzijds voor u 

gewoon de beste resultaten verzekeren. Een mooi voorbeeld hiervan is de PerfectBake-baksensor in 

de Serie 8 ovens om met één druk op de knop perfecte bakresultaten te verzekeren voor al uw 

gebak. Records nu ook thuis binnen handbereik.

Hoogste efficiëntie.
We willen technologie ontwikkelen die zowel uw dagelijkse leven als onze gezamenlijke toekomst 

verbetert. Daarom blijven we onvermoeibaar verder zoeken naar nieuwe technologieën die zowel de 

efficiëntie van onze producten verhogen als records breken inzake zuinig water- en stroomverbruik. 

En dat zonder enig compromis op het vlak van prestaties.

Optimaal comfort.
Bosch wil u het leven graag makkelijker maken. Met innoverende huishoudtoestellen die in één 

oogopslag eenvoudig te verstaan en intuïtief te bedienen zijn. Met geavanceerde technologie die 

bovendien ook nog eens aangenaam stil is. En met intelligente automatische functies die keer op 

keer optimale resultaten verzekeren en u zo veel werk, tijd en geld besparen. Zo kan u thuis einde-

lijk eens iets anders doen: relaxen.
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Tips voor een nieuwe keuken
De keuken is het hart van je huis. Droom je van een fijne plek 

waar je na een lange dag met het hele gezin samenkomt? 

Of wil je een persoonlijke ruimte om heerlijke diners voor te 

bereiden voor vrienden die op bezoek komen? Wij geven je 

graag tips en inspiratie bij het oriënteren op jouw droomkeu-

ken. Meer info op: www.bosch-home.be/nl/keukenplanning
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Voor alle eisen. 
Ook voor wie niet graag 
lang zoekt.

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen,  

hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden 

categorieën onderverdeeld: Serie 8, 6, 4 en 2. Waarbij elke serie 

typische prestatiekenmerken heeft afgestemd op andere 

specifieke eisen. In een oogopslag ziet u welke 

huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

Serie 8
Voor u moet alles even onberispelijk werken als het eruitziet. Dat u dergelijke hoge eisen stelt, is in 

uw huis te zien – het is tot in het kleinste detail doordacht en hoogwaardig ingericht. Daarom 

overtuigen ook uw huishoudtoestellen met hun buitengewone kwaliteit en eersteklas design. 

Dankzij hun ongecompliceerde en comfortabele bediening komen perfecte resultaten verrassend 

eenvoudig binnen handbereik.

Serie 6
U leidt een actieve, duurzame levensstijl. Voor u geeft het echte gebruik de doorslag, niet de 

technische snufjes. U kiest voor tijdloos design en niet voor een of andere voorbijgaande 

modetrend. Daarom vertrouwt u bij de aankoop van huishoudtoestellen op de ervaring en compe-

tenties van een traditiemerk.

Serie 4
U bent een familiemens en een waar organisatietalent: zelfs in grootste chaos behoudt u het over-

zicht en creëert u opnieuw orde. Daarom wil u huishoudtoestellen die gewoon eenvoudig te bedie-

nen zijn en tijd besparen – van een merk dat oog heeft voor uw specifieke behoeften.

Serie 2
U heeft heel wat hobby’s en u zoekt in uw vrije tijd naar zaken waaraan u plezier beleeft – tijdro-

vend huishoudelijk werk hoort daar zeker niet bij. Huishoudtoestellen zijn voor u gebruiksvoorwer-

pen, waarover men niet te lang of te veel moet nadenken. Wat telt, is duurzaamheid, efficiëntie en 

een goede prijs-/kwaliteitsverhouding.



Home Connect  
Smart today. Smart tomorrow

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

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

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

alle digitale gebruiksaanwijzingen en tot handige tips die u het dagelijkse 

leven een stuk makkelijker maken – met uiteraard perfecte resultaten.

Mogen we u voorstellen: de coolste  
camera ter wereld.
Hebt u al ooit geprobeerd uw koelkast in uw handtas 
te stoppen als u boodschappen gaat doen? Geen 
enkel probleem met de Home Connect-functie. Dank-
zij onze innoverende interne camera’s kunt u in één 
oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, gewoon op 
uw mobiele toestel. Zo hebt u uw voorraad altijd vol-
ledig onder controle, en weet u, ook wanneer u niet 
thuis bent, precies welke ingrediënten u nog nodig 
hebt voor het avondeten. (Enkel voor toestellen met 
“Camera in the fridge”)

U zorgt voor de bereiding, uw smartphone voor verse lucht.
Dankzij Home Connect werken uw kookplaat en dampkap nu in perfecte 
harmonie samen – voor een optimale luchtafvoer tijdens het koken. Pas de 
instellingen van uw dampkap in alle rust aan via de Home Connect app. 
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Waar vindt u uw favoriete koffiecreatie? In uw app.
Een volleerde barista worden in géén tijd: dat kan, dankzij de 
nieuwe volautomatische koffiemachine met Home Connect-functie. 
Kies uit een ruim assortiment van koffiezetmethoden en kies in 
‘CoffeeWorld’, in de app, uw favoriete creaties uit. Het enige wat u 
zélf nog moet doen, is ervan genieten.

Elk gerecht wordt een meesterwerk. En uw keuken... die is nu overal.
Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken – terwijl u nog even 
de stad in gaat? U kunt uw oven op afstand aanzetten met de Home 
Connect-functie, via uw mobiele toestel. De app verschaft u alle nodige 
informatie over het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw taart klaar 
is, en kunt u meteen ook de 
oven uitzetten. Ook als u niet 
thuis bent, bent u zo toch 
een beetje thuis.

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

rechtstreeks door de fabrikant.

Bosch-consumentenlijn is 

open van maandag tot vrijdag 

van 09u00 tot 16u30 

De consulenten beantwoorden al uw

vragen over onze huishoudtoestellen op 

het nummer 02 475 70 01.

Onze reparatiedienst: 

24 uur per dag en 7 dagen per week 

persoonlijk telefonisch bereikbaar. 

Klantgerichte dienstverlening.

Herstelling aan huis, ook op zaterdag.

Dicht servicenet. 

Altijd iemand in uw buurt.

Contactname 30 minuten voor 

de interventie. 24 maanden waarborg op 

elke herstelling

Bosch Verlengde Waarborg 

Zorgeloos genieten met 5 jaar 

Bosch Verlengde Waarborg: 

volledige zekerheid door 3 jaar garantiever-

lenging bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 

89,99 BTW incl. per toestel).

Toebehoren en onderhouds-

producten van Bosch

Verleng de levensduur van uw 

huishoudtoestel met de door Bosch aanbe-

volen onderhouds- en reinigingsmiddelen.

Onderhoud en reiniging 

van uw toestellen

Het regelmatig reinigen van 

huishoudtoestellen is niet alleen hygiënisch, 

het zorgt ook voor een langere levensduur 

en een goede werking. U kan de klanten-

service contacteren voor een professioneel 

onderhoud voor uw espressomachine, uw 

Side-by-Side koelkast, uw vaatwasser of uw 

wasmachine.  Consulteer onze website voor 

meer gedetailleerde informatie en tarieven 

www.bosch-home.be/nl/service/onderhoud-

aan-huis. Contacteer ons voor onderhoud 

op maat.

Originele onderdelen van Bosch

We zorgen ervoor dat alle onder-

delen gedurende minstens 10 

jaar voorradig en leverbaar zijn.

Service in One Day

Service binnen 24 uur

Woont u in het arrondissement 

Brussel-hoofdstad of in de regio Luik en 

wenst u dringend een servicebezoek van 

één van onze technici ? Bel ons op het gratis 

nummer 0800-13002 en u mag het bezoek 

van een technische specialist verwachten 

binnen de 24u van maandag tot en met 

vrijdag.  

Professionele installatieservice

We leveren niet alleen kwali-

teitsproducten. Indien gewenst 

installeert Bosch uw nieuw huishoudtoestel 

bij u thuis.

Contacteer de klantenservice via 

bru-installation@bshg.com voor elke 

specifieke aanvraag.

Contracten Bosch CareforLife  

Wil je niet alleen vandaag maar 

ook in de toekomst het maximum 

halen uit uw toestel? Bij Bosch bent u aan 

het juiste adres. Met een CareforLife 

contract heeft uw toestel levenslange 

garantie. Zo blijft u zorgeloos geniet van uw 

Bosch-huishoudtoestel.

Ontdek de voordelen van de contracten 

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

contracten of bel ons op 02/475.70.01 voor 

extra informatie.

Betrouwbaar, competent en snel.

Vóór en ná uw aankoop – een leven lang.

De klantenservice van de fabrikant.
Service waarop u kunt vertrouwen.

De Bosch technische specialist geeft u voorafgaand 

aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet 

tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de 

verplaatsing- en analysekosten aan € 99,99 en ontvangt u een waardebon voor 

een nieuw Bosch-huishoudtoestel naar keuze.

BOSCH
HOME APPLIANCES

SERVICE Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico
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Uw mening is belangrijk

Geef uw mening en help ons onze producten te verbeteren. Door uw 

mening over een Bosch-toestel te delen helpt u niet alleen de andere 

consumenten om het juiste product te vinden, maar u kunt ook uw 

ervaring delen. 

Bezoek onze pagina: https://www.bosch-home.be/nl/uw-mening

Service

Onderhoudsmiddelen, toebehoren en 

originele onderdelen bestellen: online 

of telefonisch

Wenst u een reiniger voor uw kookplaat, 

een kooktoebehoren voor uw oven of een 

onderdeel te bestellen? 

U kunt dit naast de telefonische bestelling 

op 02 475 70 01, ook snel en gemakkelijk 

doen via www.bosch-home.be/nl/shop .

Via een vlotte navigatie vindt u de meest 

geschikte onderhouds- en reinigingsmid-

dellen voor uw huishoudtoestel, kooktoe-

behoren, originele stofzuigerzakken en 

onderdelen. Uw bestelling wordt binnen 

de week, aan huis geleverd.

Uw handleiding downloaden

Het kan voorkomen dat u niet meer in het 

bezit bent van de handleiding van een 

toestel. In dat geval kunt u van de meeste 

toestellen handleidingen downloaden via 

www.bosch-home.be. Mocht de handlei-

ding die u zoekt er niet bijstaan, dan kunt 

u deze online aanvragen of telefonisch 

bestellen op 02 475 70 01.

Registreer uw toestel op 

MyBosch en geniet van 

exclusieve voordelen

MyBosch-account maakt u het leven 

gemakkelijker door u toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen 

van al uw producten, alsook tips voor 

gebruik en onderhoud.

- Garantieverlengingen.

- Online aanvraag van een servicebezoek.

Registreer u op MyBosch via: 

www.bosch-home.be/nl/mybosch

Online een servicebezoek aanvragen

Wenst u een servicebezoek van één van 

onze technici aan te vragen? Surf naar 

onze website www.bosch-home.be/nl/

service/hersteldienst  om zo snel mogelijk 

uw storing  te verhelpen. U kunt zelfs de 

voor u meest passende dag kiezen. Deze 

service is 24 uur per dag en 7 dagen per 

week te bereiken. De reparaties worden 

door onze eigen technische specialisten 

uitgevoerd.

Tips & advies

Binnen de rubriek «Diensten» vindt u 

nuttige tips en advies voor het onder-

houd, de installatie en het gebruik van 

huishoudtoestellen. U vindt er tips voor 

onder andere een schitterende vaat, een 

efficiënte reiniging van uw kookplaat,... 

Raadpleeg onze veelgestelde vragen en 

los eenvoudige onderhouds- en gebruiker-

sproblemen op: 

www.bosch-home.be/nl/service/online-

hulp. 

De Bosch verlengde waarborg, een 

langdurige bescherming.

Vraag online uw verlengde waarborg aan 

en geniet gedurende 5 jaar van volledige 

zekerheid (€ 89,99 incl. BTW / toestel). 

Surf snel naar www.bosch-home.be/nl/

service/garanties.

Al onze diensten op www.bosch-home.be

Via onze website krijgt u de klok rond snelle en duidelijke informatie. Onder de rubriek 

“Diensten” vindt u heel wat praktische informatie, zoals mogelijke oplossingen voor kleine 

storingen en onderhoudstips, nuttige informatie met betrekking tot herstellingsaanvragen, 

onderdelen en toebehoren.



Het energielabel:
geldig sinds 1 maart 2021.
De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben geresulteerd 

in een hogere concentratie van toestellen die beschikken over labels met een 

waarde van A+ of hoger. Daarom vervulde het label niet meer zo goed als 

voorheen de oorspronkelijke functie als hulpmiddel voor aankoopbeslissingen. 

Andere basisomstandigheden, zoals het gebruikersgedrag, zijn ook veranderd. 

Daarom was het tijd om het bestaande energielabel aan te passen. De 

eerste huishoudtoestellen die worden voorzien van het nieuwe label zijn 

wasmachines, vaatwassers, koelkasten en diepvriezers en wijnklimaatkasten. 

Sinds 1 maart 2021 moeten deze toestellen voorzien zijn van het nieuwe label 

als ze worden verkocht in winkels, online enz.

12 | Energielabel



De belangrijkste verandering bij de nieuwe energielabels 
is de afschaffing van de plusklassen voor energie-efficiën-
tie, bijvoorbeeld A+++. De nieuwe classificatie loopt van 
A tot G. Ook worden er nieuwe methoden toegepast voor 
het meten van het energieverbruik en het bepalen van 
de labelklasse. Volgens EU-specificaties moeten zij, voor 
zover mogelijk, rekening houden met het werkelijke ge-
bruik van het product en het gemiddelde gebruiksgedrag 
weerspiegelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat het ener-
gieverbruik voor wasmachines, was-droogcombinaties 
en vaatwassers niet meer per jaar wordt gespecificeerd, 
maar per 100 bedrijfscycli van het betreffende toestel. De 
duur van het te testen labelprogramma wordt voor deze 
producten ook gespecificeerd. Voor wasmachines en 
was-droogcombinaties geldt zelfs een maximale program-
maduur die niet mag worden overschreden.

Ook het testprogramma voor het labelen van wasma-
chines en was-droogcombinaties verandert. Het nieuwe 
«Eco 40-60» programma zal op de display van het toestel 
worden weergegeven. Voor vaatwassers wijzigt ook de 
samenstelling van het aantal standaardcouverts. Om 
deze en andere redenen is het niet mogelijk om de vorige 
efficiëntieklassen direct om te zetten naar de nieuwe 
klassen. Daarnaast kunt u ook direct meer productinfor-
matie opvragen via een QR-code die op het energielabel 
wordt weergegeven. De QR-code stuurt u door naar een 
database die sinds 1.3.2021 door de EU wordt beheerd. 
Hier kunt u infofiches van alle toestellen die het nieuwe 
energielabel nodig hebben, bekijken en downloaden. 
Toegang tot de database is ook mogelijk via het internet. 
Meer informatie over het nieuwe energielabel vindt u op 
de website: www.bosch-home.be/nl

Voorbeeld energielabel koelkasten 
en diepvriezers:
De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu 
uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het toesteltype, 
het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en de 
grootte van de compartimenten. De overige elementen op het 
nieuwe energielabel blijven min of meer gelijk. Het energiever-
bruik wordt nog steeds aangegeven in kWh op jaarbasis («an-
num»). Het label biedt ook informatie over het totale volume 
van alle koelcompartimenten en alle diepvriescompartimenten, 
voor zover aanwezig, en over geluidsemissies en de geluidsni-
veauklasse.

1 QR-code

2 Energie-efficiëntieklasse

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

4 Totaal volume van alle diepvriescompartimenten

5 Totaal volume van alle koelcompartimenten 

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

Energielabel | 13
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Ovens
Ongeacht hoe gecompliceerd een gerecht ook klinkt, de bereiding is voort-

aan eenvoudig. De nieuwe ovens van Serie 8 staan u immers bij met een 

waaier van functies. Wanneer u wil, meten en controleren ze permanent de 

bereidingstoestand van uw gerechten en passen de bereiding vervolgens 

automatisch aan. Gevogelte, vlees, vis, vegetarische gerechten, brood en 

banket of desserts: uw gewenste gerecht wordt op tafel getoverd, perfect 

zoals u het in uw hoofd heeft. Maar dan bijzonder comfortabel en eenvou-

dig. Er staat tenslotte nog een andere chef-kok in de keuken – uw oven.
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4D warme lucht
Met 4D warme lucht kan u voortaan uw gerechten naar 

wens op de inschuifniveaus 1 tot 4 plaatsen – het resultaat is 
altijd perfect. Het is onze nieuwe ventilator die daar voor zorgt, 
o.a. doordat de draairichting tijdens het bedrijf verandert om 
de hitte gelijkmatiger over alle niveaus te verdelen. Voor perfect 
homogene resultaten van de eerste tot de laatste bakplaat.

XXL-oven
De XXL-oven verzekert, dankzij een volume van max. 71 

liter en grotere bakplaten, voldoende plaats voor de grootste 
braadstukken of meerdere porties tegelijk. Het grotere volume 
zorgt bovendien voor gelijkmatigere bakresultaten, omdat de 
grotere afstand tussen de ovencompartimenten de warmtecir-
culatie aanzienlijk verbetert.

Uittreksystemen
Ongeacht of het systeem zonder uittreksysteem of met telesco-
pische uittreksystemen op 1, 2 of 3 niveaus is uitgerust – de 
bediening is altijd makkelijk, comfortabel en veilig. Zo zijn onze 
telescopische uittreksystemen bijv. volledig uittrekbaar op 3 ni-
veaus – ideaal voor het comfortabel in- en uitladen van bakpla-
ten. Bovendien zijn nu ook alle uittreksystemen in optie pyroly-
sebestendig zodat ze tijdens de pyrolytische zelfreiniging in de 
oven kunnen blijven. De uittreksystemen zijn eveneens geschikt 
voor microgolf- en stoomovenfuncties. 

De Bosch-ovendeur: meer veiligheid voor u en uw familie.
Ovens van Bosch beantwoorden aan de hoogste veiligheids-
normen: de maximale temperatuur van de ovendeur wordt met 
10°C verminderd. Zo wordt de koelste ovendeur van Bosch nog 
slechts 30° C warm*.

*Meting bij 180 °C oventemperatuur/verwarmingswijze boven-/onderwarmte na 
één uur,  in het midden van het venster.

Nieuwe functies voor gewoon 
perfecte resultaten.

Ontdek de doordachte details van Serie 8, die u bij het koken perfect onder-

steunen om uw gerechten in een handomdraai perfect te bereiden. 

De vermelde uitrustingen zijn niet in alle toestellen inbegrepen.



Verlichting
Ovens van Serie 8 zijn, afhankelijk van het model, uitgerust met onze 
klassieke halogeenverlichting, LED-verlichting of de nieuwe LED-
zijverlichting. LED is op dit ogenblik het helderste licht op de markt 
en biedt naast een perfecte verlichting ook een uiterst zuinig verbruik 
en de langste levensduur. Dankzij de LED-zijverlichting beschikt u over 
een individuele verlichting op elk niveau. Bijzonder handig wanneer u 
op meerdere niveaus tegelijk wil bakken.

SoftClose & SoftOpening – volledig gedempt. Alle ovens van Serie 8 
met klapdeuren zijn met de praktische SoftOpening & SoftClose-func-
tie uitgerust, om ze nog zachter en stiller te openen en te sluiten. 
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Recht uit de keuken van de toekomst: 
de Serie 8-oven met Home Connect.

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

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

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

  Mobiele boodschappenlijst: 
Voor al uw digitale recepten kunt u een boodschappenlijstje 
naar uw smartphone of tablet sturen.
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Word een topchef, 
met één druk op de knop. 
Wanneer u met een Serie 8 -oven met PerfectBake- en PerfectRoast-functies 

kookt, zijn uw mogelijkheden zo goed als onbegrensd. Door deze twee 

sensorgestuurde functies te combineren, weet uw oven altijd zeker hoe 

het met uw gerecht staat. De optimale verwarmingswijze, temperatuur en 

bereidingstijd worden overeenkomstig ingesteld. Elk gerecht - van rosbief 

tot citroentaart - wordt tot in de perfectie bereid. Controleren is niet langer 

nodig, tenzij u het niet kan laten de geavanceerde technologie aan het werk 

te zien.

PerfectBake
Bakken was nog nooit zo eenvoudig. De PerfectBake-sensor biedt een uniek precieze gevoeligheid, 

meet voortdurend de vochtigheidsgraad van uw gerechten en regelt automatisch het bakproces. De 

verwarmingswijze, tijdsduur of temperatuur moet u zelfs niet meer instellen – de PerfectBake-sen-

sor heeft alles onder controle. Selecteer gewoon het type gerecht, bijv. ‘Cake’, en druk vervolgens 

op ‘Start’. Uw oven doet de rest. Het resultaat: brood, cake en quiche tot in de perfectie gebakken. 

PerfectBakePerfectBake



PerfectRoast 
Kalkoen, lam of gebraad, met de PerfectRoast-braadthermometer bent u altijd zeker van perfecte 

resultaten. Net als een professionele chef, maar dan moeiteloos. Via 3 uiterst gevoelige meetpunten 

meet de braadthermometer de kerntemperatuur van uw braadstuk tot op de graad nauwkeurig en 

berekent hij de bereidingstijd tot op de seconde, om perfecte braadresultaten te verzekeren. Nog 

een voordeel: de braadthermometer kan ook in microgolf- en stoomovenmodus gebruikt worden. 

PerfectRoastPerfectRoast
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Bakken met  
betrouwbare extra’s.

Combi-microgolfoven

Met de ovens met microgolffunctie van Serie 8 komt zo goed als elk 

denkbaar gerecht binnen handbereik. Of u nu snel iets wil braden, bak-

ken of opwarmen – met de intelligente combinatie van conventionele verwar-

mingswijzen en de inschakelbare microgolffunctie realiseert u in een mum van tijd 

perfecte resultaten. Zo bespaart u niet alleen tot 50 % tijd, maar ook kostbare 

energie. En altijd met 100 % smaak.

Combi-stoomoven

De ovens met stoomfunctie kan u gebruiken voor het klassiek stomen van 

groenten en vis. Daarnaast kan met de stoomfunctie ook bij de bereiding 

met een klassieke verwarmingswijze voortdurend en automatisch vochtigheid in 

de vorm van stoom worden toegevoegd. Braadstukken blijven zo lekker mals en 

sappig van binnen en worden heerlijk knapperig van buiten. Brood krijgt een 

perfect bruine korst. 

Multifunctionele oven met Added Steam

Bij de bereiding met klassieke verwarmingswijzen worden uw gerechten 

nog beter wanneer er regelmatig wat extra vochtigheid wordt toege-

voegd. Dat is nu precies waar onze extra-stoomfunctie automatisch voor zorgt. De 

automatische stoomstoot kan eenvoudig vooraf ingeschakeld worden voor het 

opwarmen van gerechten, het laten rijzen van deeg of bij bakken en braden. De 

extra stoom kan ook manueel en met verschillende intensiteit geregeld worden.

We hebben voor u het beste van een klassieke oven 

gecombineerd met de voordelen van een stoomoven  

en een microgolfoven. De bediening en reiniging zijn  

nog even eenvoudig en comfortabel, het blijft immers  

een Bosch-toestel.
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Met een bediening, waarmee  
u intuïtief alles juist doet.

Intuïtieve bedieningsring

Eén kleine draai aan de intuïtieve bedieningsring volstaat om 

alle instellingen te selecteren. Hulppictogrammen en infotek-

sten binnenin de bedieningsring evenals op de TFT-display met 

hoge resolutie en gewone tekst geven in een oogopslag alle 

belangrijke informatie weer. Zo verliezen uw klanten nooit 

meer het overzicht en worden alle gerechten bereid in een 

handomdraai.

Assist-functie

Om te weten wat nu weer de exacte temperatuurinstelling en 

bereidingstijd van een gerecht is, moet men vaak op zoek gaan 

in een hoop kookboeken en oude familierecepten. Dankzij 

Bosch Assist bent u verzekerd van succes: u selecteert gewoon 

het gewenste gerecht en de oven stelt automatisch de ideale 

verwarmingswijze, temperatuur en bereidingstijd in. Uiteraard 

kunnen deze instellingen ook nog zelf ingevoerd worden.

AutoPilot

De automatische sturing van het programmaverloop 

door de automatische programma’s van AutoPilot 

verzekert een perfecte bereiding van de geselecteerde gerech-

ten. Of u nu gevogelte, runds- of varkensvlees, lam, wild, vis of 

desserten wil bereiden: het 100 % perfecte resultaat is verze-

kerd. Al wat u moet doen, is uw gerecht in de oven plaatsen, 

het gewicht ingeven en de bereidingswijze kiezen. AutoPilot 

neemt u de rest uit handen. Dankzij de interactieve gebruikers-

interface van de toestellen met duidelijke tekstweergave is de 

bediening bijzonder eenvoudig en gebruiksvriendelijk.
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Eindelijk iemand in huis  
die graag schoonmaakt.
Iedereen die ooit manueel een oven heeft schoongemaakt, weet hoe 

vermoeiend en tijdrovend dit kan zijn. Deze vervelende taak behoort 

nu tot het verleden, dankzij onze EcoClean, EcoClean Direct- of 

zelfreinigingsfunctie op basis van pyrolyse. 

EcoClean
Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten 

geabsorbeerd door de speciale coating van microkeramische 

partikels op de achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De 

coating regenereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit 

doen gedurende de volledige levenscyclus van het toestel.  

EcoClean Direct
Bij EcoClean Direct zijn naast de EcoClean achterwand ook 

de bovenkant en zijwanden van deze speciale coating voor-

zien. Al wat u moet doen, is de bodem en de binnenkant van de glazen 

deur schoonvegen. Om residu’s grondig te verwijderen, moet u gewoon 

het EcoClean Direct-reinigingsprogramma activeren.

Reinigen door pyrolyse
Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 

460 °C opgewarmd en verbranden alle aangebakken vet- en 

etensresten. Al wat er vervolgens overblijft, is een klein beetje as dat u 

makkelijk met wat keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk van de geac-

cumuleerde hoeveelheid residu’s, selecteert u één van de drie verschil-

lende reinigingsprogramma’s en drukt u op “Start” – uw oven doet de 

rest. En omdat ook de bakplaten, inhangsroosters en telescopische 

rails pyrolysebestendig zijn, kunt u tijdens het reinigen gewoon alles in 

de oven laten.

Cleaning Assistance
Het Cleaning Assistance programma behandelt vuil en vet in de 

binnenruimte van uw oven in minder dan 10 minuten. Je oven nadien 

reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!

Antraciet Email
Antraciet Email is een ontwikkelde, hoogwaardige oppervlaktebekle-

ding aan de binnenkant van de oven en van de toebehoren. Mooi mee-

genomen is dat naast een mooi aantrekkelijk fluweelglanzend uitzicht, 

ook het manueel schoonmaken aanzienlijk makkelijker wordt. Boven-

dien is het nieuwe oppervlak stoot-, kras- en zuurbestendig.

EcoClean
Direct

EcoClean
Direct

EcoCleanEcoClean
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Omdat de ene warmte de andere niet is. 
Alle verwarmingswijzen in een oogopslag.

Voor werkelijk perfecte bak- en braadresultaten heeft u niet alleen de ideale 

temperatuur nodig maar ook de juiste verwarmingswijze. De ovens van Serie 

8 bieden tot 15 verschillende verwarmingswijzen, optimaal afgestemd op 

uw gerechten: van 4D warme lucht over Warme lucht ECO tot Drogen. Voor 

perfecte resultaten – van haute cuisine tot boerenkeuken.
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Verwarmingswijzen

4D warme lucht

Met 4D warme lucht kan 

u voortaan uw gerechten 

naar wens op inschuifniveaus 1 tot 

4 plaatsen – het resultaat is altijd 

perfect. Het is onze nieuwe ventilator 

die daar voor zorgt, o.a. doordat de 

draairichting tijdens het bedrijf ver-

andert om de hitte gelijkmatiger over 

alle niveaus te verdelen. Voor perfect 

homogene resultaten van de eerste 

tot en met de laatste bakplaat.

Warme lucht ECO

Warme lucht ECO is een 

variant van 4D warme lucht, 

de meest frequent gebruikte verwar-

mingswijze. Dankzij speciale tempe-

ratuurcontroles is uw oven nooit een 

graad te warm en kan deze functie u 

helpen om energie te besparen.  

 Drogen

Onze verwarmingswijze 

“Drogen” biedt een gezond 

alternatief voor gedroogd fruit uit de 

supermarkt. Of u nu gedroogde appel 

voor muesli of gedroogde tomaten 

voor uw antipasti wenst – uw oven 

bereidt alles eenvoudig zelf. En uiter-

aard zonder toevoeging van smaak-

stoffen of bewaringsmiddelen zoals 

zwavel.

 

Boven-/onderwarmte

De klassieke verwarmingswij-

ze voor knapperige braad-

stukken en het bakken van biscuit, 

gebakjes en ovenschotels.

Boven-/onderwarmte ECO

Naast de klassieke Boven-/ 

onderwarmte beschikt u 

voortaan ook over een nieuwe, aan-

vullende variant. Deze verwarmings-

wijze is ideaal voor het bereiden van 

biscuit, cakes, fijne gebakjes, brood 

en broodjes en kan u helpen om ener-

gie te besparen.

Onderwarmte

Deze gerichte warmte is 

bijzonder geschikt voor 

gerechten die au bain marie bereid 

moeten worden of langs onderen 

extra moeten bruinen.

Vaatwerk voorverwarmen

Met deze functie kunt u 

uw borden voorverwarmen 

zodat uw gerecht bij het serveren niet 

te snel koud wordt.

Warmhouden

Met deze functie kan u 

gerechten bijzonder be-

hoedzaam en smaakvol opwarmen of 

warmhouden.

Grote grill

Bijzonder geschikt voor het 

grillen van grotere hoeveel-

heden steak, worst, vis of groenten.

Kleine grill

Speciaal voor het grillen van 

kleinere hoeveelheden – 

perfect bereide steaks, worsten, vis 

en veel meer.

Pizzastand

De combinatie van Onder-

warmte en Warme lucht is 

bijzonder geschikt voor de bereiding 

van diepvriesgerechten zoals pizza of 

ovenfrieten.

Langzaam garen

Een behoedzame en lang-

zame bereiding bij een 

constante temperatuur van 85 ºC 

voor bijv. extra malse groentjes of 

gevogelte.

Ontdooien

Voor het behoedzaam ont-

dooien van vlees, gevogelte, 

vis, brood en gebak. 

Geventileerde infraroodgrill

Wanneer de gewenste tem-

peratuur bereikt is, wordt de 

ventilator ingeschakeld – ideaal voor 

perfect knapperige braadstukken.

Intensieve warmte

De combinatie van Boven-

warmte met extra krachtige 

Onderwarmte – voor de beste bakre-

sultaten met een knapperige bodem 

en toch nog een sappige vulling, zoals 

voor hartige of kaastaarten.

Hotair Eco
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Combi-microgolfovens

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

HNG6764S6 - Serie 8 HMG636RS1 - Serie 8

  PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast   PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast  EcoCleanEcoClean

Reiniging -  Pyrolytische reiniging
-  Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Cleaning Assistance

-  EcoClean: achterwand
- Cleaning Assistance

Oventype/  
verwarmingswijze

-  Combi-microgolfoven met AddedSteam met 
14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, 
Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, 
Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve 
warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Drogen, Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Regenereren, Rijzen van deeg

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
microgolf: Microgolf, microCombi 
(VarioSpeed)

-  Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
800 W) met inverter

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (67 l**) in antraciet email

-  Combi-microgolfoven met 12 verwarmings-
wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote 
grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
microgolf: Microgolf, microCombi 
(VarioSpeed)

-  Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
800 W) met inverter

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (67 l**) in antraciet email

Comfort / Zekerheid -  Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 

DirectTouch-functie
-  Temperatuurvoorstel 

Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Extra functies: Automatische 
ventilatie - Ontkalkingsprogramma - 
Reinigingsprogramma - Droogfunctie

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectBake - PerfectRoast
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Multilevel LED-verlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

 Aanduiding van de restwarmte

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectBake - PerfectRoast
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 
Aanduiding van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem

-  Ovenruimte met inhangroosters 
en telescopische rail op 1 niveau, 
pyrolysebestendig

-  Ovenruimte met inhangroosters en 
telescopische rail op 1 niveau

Design -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

Technische informatie -  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 2869,99* - Inox € 2269,99*

Combi-microgolfoven met Added Steam Combi-microgolfoven
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Combi-stoomovens en Multifunctionele oven met Added Steam
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Inbouwschema’s zie blz. 204-206

HSG656XS1 - Serie 8 HSG636ES1 - Serie 8 HRG6753S2 - Serie 8 

  PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast  
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct   PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast  EcoCleanEcoClean    

-  EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, 
plafond 

- Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  EcoClean: achterwand
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Pyrolytische reiniging
-  Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A
-  Combi-stoomoven met 14 verwarmings-

wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote 
grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, 
Intensieve warmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, 
Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet Email 

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A+
-  Combi-stoomoven met 12 verwarmings-

wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote 
grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, 
Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet Email

-  Energie-efficiëntieklasse***: A
-  13 verwarmingswijzen: 
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ 
onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden»

-  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:  
Regenereren, Rijzen van deeg

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Extra functies: Automatische 
ventilatie - Ontkalkingsprogramma - 
Reinigingsprogramma - Droogfunctie

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectBake - PerfectRoast
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Multilevel LED-verlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Extra functies: Automatische ventilatie -  
Ontkalkingsprogramma - 
Reinigingsprogramma - Droogfunctie

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectBake - PerfectRoast
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem 
voor perfecte kookresultaten met 10 
automatische programma’s

-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling
-  Aanduiding van de restwarmte

-  Ovenruimte met inhangroosters en 100% 
telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, 
met stopfunctie

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Ovenruimte met inhangroosters en 
Telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus, 
100% telescopisch uittreksysteem, pyrolytisch

-  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring
-  Binnenruimte in antraciet email

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
585-595 x 560-568 x 550 mm

- Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

- Inox € 2469,99* - Inox € 2109,99* - Inox € 1819,99*

Combi-stoomoven Combi-stoomoven Multifunctionele oven met Added Steam
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Multifunctionele ovens

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

HBG676ES6 - Serie 8 HBG675BS1 - Serie 8 

 PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast    

Reiniging -  Pyrolytische reiniging
-  Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Pyrolytische reiniging
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A+
-  Multifunctionele oven met 13 verwarmings-

wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A+
-  Multifunctionele oven met 13 verwarmings-
wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

Comfort / 
Zekerheid

-   Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 

DirectTouch-functie
-  Temperatuurvoorstel 

Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectRoast - PerfectBake
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Mechanische deurvergrendeling
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem voor 
perfecte kookresultaten 10 automatische 
programma’s

-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 
Aanduiding van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

Design -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1849,99* - Inox € 1249,99*

Multifunctionele ovenMultifunctionele oven
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Inbouwschema’s zie blz. 204-206

HBG655BS1 - Serie 8 HBG634BS1 - Serie 8 HBG632BS1 - Serie 8

  
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct  EcoCleanEcoClean  

-  EcoClean Direct: achterwand, zijwanden, 
plafond

-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  EcoClean: achterwand
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Volledig glazen binnendeur

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A+
-  Multifunctionele oven met 13 verwarmings-

wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email

-  Energie-efficiëntieklasse***: A+
-  Multifunctionele oven met 13 verwarmings-

wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

-  Energie-efficiëntieklasse***: A+
-  Multifunctionele oven met 8 verwarmings-
wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, 
Pizzastand, Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem 

voor perfecte kookresultaten met 10 
automatische programma’s

-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

 Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 
Aanduiding van de restwarmte

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

- Inox € 1149,99* - Inox € 1099,99* - Inox € 1009,99*

Multifunctionele oven Multifunctionele ovenMultifunctionele oven
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Combi-microgolfovens en Combi-stoomovens - Zwart design

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

HNG6764B6 - Serie 8 HMG6764B1 - Serie 8 HSG636BB1 - Serie 8

  PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast   PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast    EcoCleanEcoClean

Reiniging -  Pyrolytische reiniging
-  Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Cleaning Assistance

-  Pyrolytische reiniging
- Cleaning Assistance

-  EcoClean: achterwand
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Combi-microgolfoven met AddedSteam met 
14 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, 
Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, 
Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, 
Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Regenereren, Rijzen van deeg

-  Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: 
Microgolf, microCombi (VarioSpeed)

-  Maximaal vermogen: 800 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
800 W) met inverter

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (67 l**) in antraciet email

-  Combi-microgolfoven met 12 verwarmings-
wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote 
grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
microgolf: Microgolf, microCombi 
(varioSpeed)

-  Maximaal vermogen: 800 W - 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W,  
800 W) met inverter

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (67l**) in antraciet email

-  Energie-efficiëntieklasse***: A+
-  Combi-stoomoven met 12 verwarmingswijzen: 
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ 
onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, 
Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, 
Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
-  Binnenruimte (71l**) in antraciet email

Comfort / 
Zekerheid

-  Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand)

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Extra functies: Automatische ventilatie - 
Ontkalkingsprogramma - Reinigingsprogramma 
- Droogfunctie

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectBake - PerfectRoast
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Multilevel LED-verlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 
 Aanduiding van de restwarmte

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel
-  Actuele temperatuuraanduiding
-  Weergave opwarming
-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  Assist - PerfectBake - PerfectRoast
-  Elektronische klok
-  LED-verlichting, Uitschakelbaar
-  Snel voorverwarmen
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - 

Aanduiding van de restwarmte

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel
-  Actuele temperatuuraanduiding
-  Weergave opwarming
-  Extra functies: Ontkalkingsprogramma - 

Automatische kookpuntdetectie - Droogfunctie
-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  Assist: ondersteunend systeem voor perfecte 

kookresultaten
-  Elektronische klok
-  Snel voorverwarmen
-  LED-verlichting, Uitschakelbaar
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling - 

Aanduiding van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem

-  Ovenruimte met inhangroosters 
en telescopische rail op 1 niveau, 
pyrolysebestendig

-  Ovenruimte met inhangroosters 
en Telescopische rails op 1 niveau, 
pyrolysebestendig

-  Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch 
uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)

Design -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Zwart € 2869,99* - Zwart € 2279,99* - Zwart € 1949,99*

Combi-microgolfoven met Added Steam Combi- stoomovenCombi-microgolfoven
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Multifunctionele ovens - Zwart design

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

HBG676EB6 - Serie 8 HBG675BB1 - Serie 8  HBG634BB1 - Serie 8

 PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast     EcoCleanEcoClean

-  Pyrolytische reiniging
-  Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Pyrolytische reiniging
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  EcoClean: achterwand
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A+
-  Multifunctionele oven met 13 verwarmings-

wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A+
-  Multifunctionele oven met 13 verwarmings-

wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

-  Energie-efficiëntieklasse***: A+
-  Multifunctionele oven met 13 verwarmings-
wijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte 
ECO, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, Ontdooien, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (71 l**) in antraciet email 

-   Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 

DirectTouch-functie
-  Temperatuurvoorstel 

Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectRoast - PerfectBake
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Mechanische deurvergrendeling
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem voor 

perfecte kookresultaten 10 automatische 
programma’s

-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 
Aanduiding van de restwarmte

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Ovenruimte met inhangrooster  
(telescopisch uittreksysteem achteraf  
uit te rusten - in optie)

-  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 595 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

- Zwart € 1849,99* - Zwart € 1249,99* - Zwart € 1099,99*

Multifunctionele oven Multifunctionele oven Multifunctionele oven
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De Serie 6 ovens van Bosch ogen niet enkel mooi, ze zijn ook eenvoudig 

te combineren (met andere ovens van dezelfde Serie). Dankzij hun 

strak en elegant design passen ze in elk gamma en functioneren ze in 

perfecte harmonie met andere Bosch toestellen, zoals uw dampkap en 

vaatwasser.

Of u ze nu horizontaal of 
verticaal inbouwt, de 
nieuwe Serie 6 ovens schit-
teren in elke keuken. 

Oogt mooi op zich.
En nog beter in combinatie.

Een modern ontwerp.

De combinatie van glas en witte LCD-verlichting in het display 

geven uw oven een briljante look. De elegante stijl krijgt nog 

meer vorm dankzij een zeer fijn bedieningspaneel en een uniek 

hoogtepunt van Bosch: de Chrome Clip. Deze is vervaardigd uit 

glanzend chroom en is afgewerkt met het logo van Bosch. De clip 

is ook geïntegreerd in andere producten en bezorgt hen het 

unieke karakter van Bosch.

Het design van deze ovens wordt nog stijlvoller dankzij een 

heldere rode lijn in het display, die het programmaverloop van 

uw gerecht weergeeft. Dit handig balkje vindt u eveneens terug 

in de DirectSelect bediening van onze dampkappen, kookplaten 

en vaatwassers.

Met Home Connect kan je de oven probleemloos op afstand 

bedienen, wanneer je wilt en waar je ook bent. Tijdens het 

bakproces wordt alle informatie perfect weergegeven op je 

smartphone of tablet – voor een perfect resultaat. 
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We weten hoe graag mensen koken. 
En stomen. En braden. En bakken.
Een mooie oven is belangrijk, maar wat echt telt is de smaak van uw 

gerechten. Onze ovens werden nog verbeterd zodat u enkel de beste 

bakresultaten behaalt, of u nu voor onze Serie 6 of Serie 4 ovens opteert.

AutoPilot

Kip, vlees, vis, stoofschotels of groenten: AutoPilot verzekert een 

perfecte bereiding van al uw gerechten. Al wat u moet doen is uw 

gerecht in de oven plaatsen en het gepaste automatische programma 

kiezen in het displaymenu. U kunt kiezen uit 30 recepten, afhankelijk 

van het type oven. Geef het gewicht van uw stuk vis of vlees in en druk 

op “Start”. Vanaf dan bepaalt AutoPilot de verwarmingswijze, tempera-

tuur en bereidingstijd. De oven wordt zelfs uitgeschakeld wanneer het 

kookproces voltooid is. 

3D warme lucht

Deze functie verdeelt de hitte snel en gelijkmatig in de hele oven, 

waardoor u op tot 3 niveaus gelijktijdig kunt bakken en braden. Uw 

zoete en heerlijke gerechten worden samen bereid zonder enige over-

dracht van smaken.

Vario Clip rail: Telescopische geleide rails op alle niveaus

Klassieke uittreksystemen bieden slechts 3 niveaus voor uw telescopi-

sche rails. Bosch biedt nu ovens waarin u de rail tot op 5 niveaus kunt 

bevestigen, ook helemaal bovenaan op de grillpositie. Toast klaarma-

ken in uw oven is nu zo simpel. De rail is eenvoudig te bevestigen en 

uit de oven te halen.
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Een elegant design en Added Steam.

Voor elk toestel de juiste bediening. Daarom heeft Bosch verschillende 

bedieningspanelen ontwikkeld - voor een optimale controle van uw oven.

LCD-display, Serie 6

Het bedieningspaneel met LCD-display is uitgerust met verzinkbare 

draaiknoppen. De linkerknop wordt gebruikt om tot 10 verwarmings-

wijzen in te stellen. De temperatuur op het display wordt aangepast 

via de +/- rechterknop. Tijdens het voorverwarmen wordt de stijgende 

temperatuur weergegeven door een rode lijn. Het display geeft ook 3 

timerfuncties weer: elektronische klok, cut-off en automatisch pro-

grammaverloop.  

Added Steam, Serie 6

De regelmatige toevoeging van stoom aan de gebruikelijke kookme-

thode maakt het nog gemakkelijker om perfecte kookresultaten te 

bereiken. Ideaal voor een sappig gebraad, stukje vis of kip, of brood 

met een krokant korstje.

LED-display, Serie 4

De LED-display is uitgerust met verzinkbare draaiknoppen en een rode 

tekstweergave. De linkerknop wordt gebruikt om tot 5 verwarmingswij-

zen in te stellen, terwijl de rechterknop dient om de temperatuur te 

regelen. De reinigingsprogramma’s en tot wel 10 AutoPilot program-

ma’s worden gecontroleerd via het display.

Added Steam, Serie 4

Met zijn uitneembare kom en dubbele weerstand voor een betere 

stoomverdeling, was stoom toevoegen aan het koken nog nooit zo 

eenvoudig.
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Eenvoudige reiniging.

Iedereen die ooit manueel een oven heeft schoongemaakt, weet hoe 

vermoeiend en tijdrovend dit kan zijn. Deze vervelende taak behoort nu tot 

het verleden, dankzij onze EcoClean, EcoClean Direct of zelfreinigingfunctie 

op basis van pyrolyse.

Pyrolytische zelfreiniging

Wanneer u de pyrolysefunctie activeert, wordt de oven tot 480° opge-

warmd en verbranden alle aangebakken vet- en etensresten. Al wat 

overblijft is een klein beetje as dat u makkelijk kunt wegvegen met wat 

keukenrol. Afhankelijk van de geaccumuleerde hoeveelheid residu’s, 

selecteert u één van de drie verschillende reinigingsprogramma’s en 

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

EcoClean en EcoClean Direct

Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en etensresten geabsor-

beerd door de speciale coating van microkeramische partikels op de 

achterwand en vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating rege-

nereert zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedu-

rende de volledige levenscyclus van het toestel. Bij EcoClean Direct 

zijn naast de EcoClean achterwand ook de bovenkant en zijwanden 

van deze speciale coating voorzien. Al wat u moet doen, is de bodem 

en de binnenkant van de glazen deur schoonvegen. Om residu’s gron-

dig te verwijderen, moet u gewoon het EcoClean Direct-reinigingspro-

gramma activeren.

Bakwagen

In standaard ovens opent u een klapdeur om roosters en 

bakplaten uit te laden. De bakwagen is een uniek systeem 

waarin bakplaten aan de binnenkant van de deur bevestigd 

zijn, die u automatisch kunt uitladen wanneer de deur 

geopend is. Het grote voordeel is dat u nooit meer in een hete 

oven hoeft te duiken om een gebraad om te draaien of met jus 

te overgieten. Voor een nog hoger comfort is de bakwagen ook 

beschikbaar met SoftClose-functie: de meest comfortabele 

oplossing voor inbouwovens.
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Multifunctionele ovens

HBB578BS6 - Serie 6 HRA518BS1 - Serie 6 HBG5780S6 - Serie 6

        

Reiniging -  Pyrolytische reiniging
-  Volledig glazen binnendeur

-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Pyrolytische reiniging
-  Volledig glazen binnendeur

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Energie-efficiëntieklasse***: A
-  Oven met 10 verwarmingswijzen:  
3D-warme lucht Plus, Boven-/ 
onderwarmte, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, 
Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht 
zacht

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Volume binnenruimte: 71 l**

-  Energie-efficiëntieklasse***: A
-  Oven met 10 verwarmingswijzen: 
3D-warme lucht Plus, Boven-/ 
onderwarmte, Geventileerde infra-
roodgrill, Grote grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, 
Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht 
zacht

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
stoom:3D-warme lucht Plus, Boven-/
onderwarmte, Warme lucht zacht

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
-  Extra functie: Ontkalkingsprogramma
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Volume binnenruimte: 71 l**

-  Energie-efficiëntieklasse***: A
-  Oven met 10 verwarmingswijzen:  
3D-warme lucht Plus, Boven-/ 
onderwarmte, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Langzaam garen, 
Ontdooien, Warmhouden, Warme lucht 
zacht

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Volume binnenruimte: 71 l**

Comfort / 
Zekerheid

-   Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand)

-  Bediening met witte LCD-display
-  Weergave opwarming
-  AutoPilot: 30 automatische programma’s
-  Elektronische klok
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging
-  Koelventilator

-  Bediening met witte LCD-display
-Weergave opwarming
-  AutoPilot: 30 automatische programma’s
-  Klapdeur
-  Elektronische klok
-  Halogeenverlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 220 mL
-  Koelventilator
-  Kinderbeveiliging

-   Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand)

-  Bediening met witte LCD-display
-  Weergave opwarming
-  AutoPilot: 30 automatische programma’s
-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  Elektronische klok
-  Halogeenverlichting
-  Koelventilator
-  Kinderbeveiliging 

Inhangrooster / 
Uittreksysteem

-  Telescopische bakwagen - Ovenruimte met inhangroosters
-  Telescopische rails in optie

-  Vario Clip rail

Design -  Verzinkbare draaiknoppen
-  Binnenruimte in grijs email

-  Verzinkbare draaiknoppen
-  Binnenruimte in grijs email

-  Verzinkbare draaiknoppen
-  Binnenruimte in grijs email

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel  
(HxBxD): 595 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel  
(HxBxD): 595 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel  
(HxBxD): 595 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1229,99* - Inox € 1139,99* - Inox € 1109,99*

Multifunctionele oven - Bakwagen Multifunctionele ovenMultifunctionele oven met Added Steam

Inbouwschema’s zie blz. 204-206
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Multifunctionele ovens

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

Multifunctionele oven Multifunctionele oven

HBA537BS0 - Serie 6 HBA573BS1 - Serie 4 HBA272BB0 - Serie 4 NEW

EcoCleanEcoClean

Nettoyage - EcoClean-uitrusting: achterwand
- Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

- Pyrolyse reiniging
- Volledig glazen binnendeur

- Pyrolyse reiniging
- EasyClean®-reinigingssysteem
- Volledig glazen binnendeur

Type de four/
Modes de 
cuisson

- Energie-efficiëntieklasse***: A
- Oven met 7 verwarmingswijzen:  
3D-warme lucht Plus, Warme lucht 
zacht, Boven-/ onderwarmte, 
Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, 
Pizzastand, Onderwarmte

- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l**

- Energie-efficiëntieklasse***: A
- Oven met 5 verwarmingswijzen:  
3D-warme lucht Plus, Warme lucht 
zacht, Boven-/ onderwarmte, 
Geventileerde infraroodgrill, Grote grill

- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l**

- Energie-efficiëntieklasse***: A
- Bakoven met 7 verwarmingswijzen: 
3D-warme lucht Plus, Boven-/ 
onderwarmte, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Pizzastand, 
Onderwarmte, Warme lucht zacht

- Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
- Volume binnenruimte: 71 l

Confort / 
Sécurité

- Bediening met witte LCD-display
- Weergave opwarming
- Klapdeur
- AutoPilot: 10 automatische programma’s
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging

- Bediening met rode LED-display
- AutoPilot: 10 automatische programma’s
- Klapdeur
- Elektronische klok
- Snel opwarmen
- Halogeenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging

- Bediening met rode LED-display
- Automatisch snel voorverwarmen
- AutoPilot: 10 automatische 
programma’s

- Elektronische klok
- Halogeenverlichting, Uitschakelbare 
ovenverlichting

- Koelventilator

Supports 
d’enfournement 
/ Système 
d’extraction

- Ovenruimte met inhangroosters
- Telescopische rails in optie

- Ovenruimte met inhangroosters
- Telescopische rails in optie

- Ovenruimte met inhangrooster 
(telescopisch uittreksysteem achteraf 
uit te rusten - in optie)

Design - Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenruimte in grijs email

- Nieuwe black design 
- TouchControl bediening
- Binnenruimte in grijs email

Informations 
techniques

- Afmetingen toestel 
(HxBxD): 595 x 594 x 548 mm

- Inbouwafmetingen 
(HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel 
(HxBxD): 595 x 594 x 548 mm

- Inbouwafmetingen 
(HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Afmetingen toestel
(HxLxP):595 x 594 x 548 mm

- Inbouwafmetingen
(HxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Accessoires - Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Prix marché/
Couleur

- Inox € 829,99* - Inox € 949,99* - Zwart € 929,99*
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Inbouwschema’s zie blz. 204-206

HRA534BS0 - Serie 4 HBA533BS1 - Serie 4

  EcoCleanEcoClean
 

EcoCleanEcoClean

-  EcoClean-uitrusting: achterwand
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  EcoClean-uitrusting: achterwand
-  Volledig glazen binnendeur

-  Energie-efficiëntieklasse***: A
-  Oven met 8 verwarmingswijzen: 3D-warme 

lucht Plus, Boven-/ onderwarmte, 
Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, 
Pizzastand, Onderwarmte, Pizza, Warme 
lucht zacht, Warme lucht + stoom

-  Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
-  Volume binnenruimte: 71 l**

-  Energie-efficiëntieklasse***: A
-  Oven met 5 verwarmingswijzen:  3D-warme 

lucht Plus, Warme lucht zacht, Boven-/ 
onderwarmte, Geventileerde infraroodgrill, 
Grote grill

-  Temperatuurregeling: 50 °C - 275 °C
-  Volume binnenruimte: 71 l**

-  Bediening met rode LED-display
-  Klapdeur
-  Elektronische klok
-  Halogeenverlichting
-  Beker water, inhoud: 250 mL
-  Koelventilator
-  Kinderbeveiliging

-  Bediening met rode LED-display
-  Klapdeur
-  Elektronische klok
-  Snel opwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Koelventilator
-  Kinderbeveiliging

- Ovenruimte met inhangroosters
-  Telescopische rails in optie

- Ovenruimte met inhangroosters
-  Telescopische rails in optie

-  Verzinkbare draaiknoppen
-  Binnenruimte in grijs email

-  Verzinkbare draaiknoppen
-  Binnenruimte in grijs email

-  Afmetingen toestel  
(HxBxD): 595 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel  
(HxBxD): 595 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

- Blz. 60-61 - Blz. 60-61

- Inox € 809,99* - Inox € 759,99*

Multifunctionele oven met Added Steam Multifunctionele oven
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Compacte  
toestellen

Zonder uw keuken te kennen, zijn we er zeker 

van dat onze toestellen er perfect in passen. Of 

u nu kiest voor inbouw in boven- of hoge kasten 

– de compacte toestellen van Serie 8 
onderscheiden zich door hun flexibele 

inbouwhoogte en praktische modulariteit en 

verzekeren altijd volledige inrichtingsvrijheid. 

Het doordachte design is bovendien optimaal op 

elkaar afgestemd. Zo werden bijvoorbeeld de 

hoogte en het design van de displays 

consequent geüniformeerd. Ongeacht welke 

inbouwtoestellen en -hoogtes u combineert, het 

perfect harmonische uitzicht is verzekerd.
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Eenvoudig. Perfect. Compact.

De compacte toestellen van Serie 8 overtuigen met hun modern design en 

buitengewone compatibiliteit. Ondanks hun bescheiden afmetingen leveren  

ze grootse prestaties en laten ze zelfs de kleinste keuken schitteren.

Ovens Serie 8

Stoomoven
Bewaar de oorspronkelijke vitamines en smaak. De kleur, 
smaak, vitamines en mineralen van voedingsmiddelen blijven 
behouden.

Combi-microgolfoven en microgolfoven 38 cm
Perfect voor inbouw in hoge en bovenkasten: microgolfoven 
met AutoPilot, digitale display en grill.

Combi-stoomoven
Deze combi-stoomoven kan garen, bakken of beide tegelijk, 
maar steeds bijzonder behoedzaam.
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Multifunctionele oven
Heerlijk bakken in beperkte 
ruimtes met onze performante 
compacte oven.

Warmhoudlade
Gistdeeg laten rijzen, gerechten 
laten ontdooien of warmhouden, 
bestek voorverwarmen, 
langzaam garen: allemaal 
mogelijk in de warmhoudlade. 

Inbouwespresso
Haal het perfecte koffiegenot in 
huis met onze inbouwespresso-
automaten.
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De functies en toebehoren van  
de compacte toestellen van Bosch.

4D warme lucht
Met 4D warme lucht kan u 
voortaan uw gerechten naar 

wens op inschuifniveaus 1 tot 4 plaat-
sen – het resultaat is altijd perfect. 
Het is onze nieuwe ventilator die daar 
voor zorgt, o.a. doordat de draai-
richting tijdens het bedrijf verandert 
om de hitte gelijkmatiger over alle 
niveaus te verdelen. 
 

AutoPilot
De automatische sturing van 
het programmaverloop door 

de automatische programma’s van Au-
toPilot verzekert een perfecte berei-
ding van de geselecteerde gerechten. 
Of u nu gevogelte, runds- of varkens-
vlees, lam, wild, vis of desserten wil 
bereiden: het 100 % perfecte resul-
taat is verzekerd. Al wat u moet doen, 
is uw gerecht in de oven plaatsen, het 
gewicht ingeven en de bereidingswij-
ze kiezen. AutoPilot neemt u de rest 
uit handen. Dankzij de interactieve 
gebruikersinterface van de toestel-
len met duidelijke tekstweergave is 
de bediening bijzonder eenvoudig en 
gebruiksvriendelijk.

Assist-functie
Om te weten wat nu weer de exacte 
temperatuurinstelling en berei-
dingstijd van een gerecht is, moet 
men vaak op zoek gaan in een hoop 
kookboeken en oude familierecepten. 
Dankzij Bosch Assist bent u verzekerd 
van succes: u selecteert gewoon het 
gewenste gerecht en de oven stelt 
automatisch de ideale verwarmings-
wijze, temperatuur en bereidingstijd 
in. Uiteraard kunnen deze instellingen 
ook nog zelf ingevoerd worden.

PerfectBake
Bakken was nog nooit zo 
eenvoudig. De PerfectBake-

sensor biedt een uniek precieze 
gevoeligheid, meet voortdurend de 
vochtigheidsgraad van uw gerechten 
en regelt automatisch het bakproces. 
De verwarmingswijze, tijdsduur of 
temperatuur moet u zelfs niet meer 
instellen – de PerfectBake-sensor 
heeft alles onder controle. Selec-
teer gewoon het type gerecht, bijv. 
‘Cake’, en druk vervolgens op ‘Start’. 
Uw oven doet de rest. Het resultaat: 
brood, cake en quiche tot in de per-
fectie gebakken. 

PerfectRoast
Kalkoen, lam of gebraad, 
met de PerfectRoast-braad-

thermometer bent u altijd zeker van 
perfecte resultaten. Net als een pro-
fessionele chef, maar dan moeiteloos. 
Via 3 uiterst gevoelige meetpunten 
meet de braadthermometer de kern-
temperatuur van uw braadstuk tot op 
de graad nauwkeurig en berekent hij 
de bereidingstijd tot op de seconde, 
om perfecte braadresultaten te verze-
keren. Nog een voordeel: de braad-
thermometer kan ook in microgolf- en 
stoomovenmodus gebruikt worden. 

Reinigen door pyrolyse
Wanneer u de pyrolysefunc-
tie activeert, wordt de oven 

tot 480°C opgewarmd en verbranden 
alle aangebakken vet- en etensresten. 
Al wat er vervolgens overblijft, is een 
klein beetje as dat u makkelijk met wat 
keukenrol kunt wegvegen. Afhankelijk 
van de geaccumuleerde hoeveelheid 
residu’s, selecteert u een van drie ver-
schillende reinigingsprogramma’s en 
drukt u op “Start” – uw oven doet de 
rest. En omdat ook de bakplaten, leg-
gers en telescopische rails pyrolysebe-
stendig zijn, kunt u tijdens het reinigen 
gewoon alles in de oven laten.

PerfectBakePerfectBake

PerfectRoastPerfectRoast
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Eigenschappen afhankelijk van het model.

SensoFlow-systeem
De optimale aroma-ontwikke-
ling voor een goede espresso 

vindt alleen plaats bij de juiste tempe-
ratuur – exact tussen de 90°C en de 
95°C. Het SensoFlow-systeem ver-
warmt het water gedurende het hele 
bereidingsproces automatisch tot op 
deze optimale temperatuur, en dit in 
recordtijd al bij het eerste kopje.

silentCeram Drive
Ongelooflijk fijn malend en niet
te evenaren stil. Het bijzonder 
geluidsarme omhulde maalwerk uit 
hoogwaardige, slijtvaste keramiek 
haalt nog meer aroma‘s uit alle bo-
nen.
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Inbouwschema’s zie blz. 204-206

Compacte combi-stoomoven en stoomoven

CSG636BS3 - Serie 8 CDG634AS0 - Serie 8

  EcoCleanEcoClean  

Reiniging -  EcoClean: achterwand
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Volledig glazen binnendeur

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Energie-efficiëntieklasse***: A+
-  Combi-stoomoven  met 12 verwarmingswijzen: 
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ 
onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, 
Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, 
Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, 
Langzaam garen, Voorverwarmen, 
Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: 
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, 
Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
-  Binnenruimte (47 l**) in antraciet email

-  Compacte stoomoven met 4 verwarmings-
wijzen: Stomen, Regenereren, Rijzen van 
deeg, Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C
-  Binnenruimte (38 l**) in inox

Comfort / 
Zekerheid

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming»

-  Extra functies: Automatische 
ventilatie - Ontkalkingsprogramma - 
Reinigingsprogramma - Droogfunctie

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Extra functies: Automatische 
ventilatie - Ontkalkingsprogramma - 
Reinigingsprogramma

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem 
voor perfecte kookresultaten met 20 
automatische programma’s

-  Elektronische klok
-  Binnenverlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1,3 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Koelventilator
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling

Inhangrooster / 
Uittreksysteem

-  Ovenruimte met inhangrooster

Design -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 2089,99* - Inox € 1449,99*

Combi-stoomoven Stoomoven
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Inbouwschema’s zie blz. 204-206

CMG676BS1 - Serie 8 CMG636BS1 - Serie 8 CMG633BS1 - Serie 8

   EcoCleanEcoClean  

-  Pyrolytische reiniging
-  Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Cleaning Assistance

-  EcoClean: achterwand
- Cleaning Assistance

-  12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, 
Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine gril, 
Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
microgolf:  Microgolf, microCombi 
(varioSpeed)

-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) met inverter

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

-  Compacte combi-microgolfoven met  
12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, 
Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, 
Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
microgolf: Microgolf, microCombi 
(VarioSpeed)

-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) met inverter

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

-  Compacte combi-microgolfoven met  
6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, 
Warme lucht ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, 
Voorverwarmen

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
microgolf: Microgolf, microCombi constant

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) met inverter

-  Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt 
openen en sluiten

- Assist
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting, Uitschakelbare 

ovenverlichting
-  Koelventilator
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling
-  Aanduiding van de restwarmte

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay met 
DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem 
voor perfecte kookresultaten met 14 
automatische programma’s

-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting
-  Mechanische deurvergrendeling
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 
Aanduiding van de restwarmte

-  Ovenruimte met inhangrooster -  Ovenruimte met inhangrooster -  Ovenruimte met inhangrooster 

-  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

- Inox € 2059,99* - Inox € 1819,99** - Inox € 1539,99*

Compacte combi-microgolfovens

Combi-microgolfoven Combi-microgolfoven Combi-microgolfoven
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CBG635BS3 - Serie 8

  EcoCleanEcoClean

Reiniging -  EcoClean achterwand
-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Energie-efficiëntieklasse***:  A+
-  Compacte multifunctionele oven met  

13 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, 
Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, 
Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, 
Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, 
Ontdooien, Voorverwarmen, Warmhouden

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
-  Binnenruimte (47 l**) in antraciet email

Comfort / 
Zekerheid

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem 

voor perfecte kookresultaten met 10 
automatische programma’s

-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  Halogeenverlichting
-  Kinderbeveiliging - Veiligheidsuitschakeling 

Aanduiding van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem

-  Ovenruimte met inhangrooster

Design -  Intuïtieve bedieningsring

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1129,99*

Multifunctionele oven

Compacte multifunctionele oven
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BIC630NS1 - Serie 8 BIE630NS1 - Serie 8

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

Gebruiksmogelijkheden:
-  5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van 
gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, 
Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen

-  Binnenruimte (20 l) in inox

Gebruiksmogelijkheden:
-  Opberglade
-  Binnenruimte (21 l) in inox

Comfort / 
Zekerheid

-  Verwarmingsplaat uit hardglas
-  4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C 
(glasoppervlaktetemperatuur)

-  Max belading: 64 espressokopjes  
of 12 borden (26cm) tot 25 kg

-  Koelfront
-  Telescopische lade
-  Push Pull (zonder handgreep)

-  Lade met antislipmat, maximale belading 
15 kg

-  Push Pull (zonder handgreep)

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 140 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 140 x 594 x 500 mm

-  Inbouwafmetingen 
(HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 859,99* - Inox € 487,99**

Warmhoudlade en toebehorenlade

Warmhoudlade Toebehorenlade
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Microgolfovens

CFA634GS1 - Serie 8 BER634GS1 - Serie 8 BFR634GS1 - Serie 8

Reiniging - Cleaning Assistance -  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) met inverter

-  Binnenruimte (36 l) in inox 

-  Inbouw microgolven met 2 verwarmings-
wijzen: Microgolven, Variabele grill

-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) met inverter

-  Grill combineerbaar met 3 
microgolfvermogens 360/180/90 W

-  Binnenruimte (21 l) in inox

-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) met inverter

-  Binnenruimte (21 l) in inox 

Comfort / 
Zekerheid

-  2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  AutoPilot: ondersteunend systeem  
voor perfecte kookresultaten met  
9 automatische programma’s

-  Programmering mogelijk van  
3 opeenvolgende verwarmingswijzen

- Halogeenverlichting
- Elektronische klok

-  2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  AutoPilot: ondersteunend systeem voor 
perfecte kookresultaten met  
10 automatische programma’s

-  LED-verlichting
-  Draaideur met zijdelingse opening - 

scharnieren rechts

-  2,5 TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  AutoPilot: ondersteunend systeem 
voor perfecte kookresultaten met 7 
automatische programma’s

-  LED-verlichting
-  Draaideur met zijdelingse opening - 
scharnieren rechts

Design -  Intuïtieve bedieningsring -  Verlichte bedieningsring en TouchControl 
bediening

- Verlichte bedieningsring en TouchControl 
bediening

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 563 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 x 560 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 382 x 594 x 318 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 382 x 594 x 318 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 362 - 382 x 560 - 568 x 300 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1229,99* - BER634GS1 - Inox (Sch. rechts) € 1019,99*
- BEL634GS1 - Inox (Sch. links) € 1019,99*

- BFR634GS1 - Inox (Sch. rechts) € 969,99*
- BFL634GS1 - Inox (Sch. links) € 969,99*

MicrogolfovenMicrogolfoven Microgolfoven
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Volledig automatische 
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CTL636ES6 - Serie 8

Algemene 
informatie

Volautomatische espressomachine
- De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie 
en comfort.

- Intelligent Heater inside: steeds de optimale watertemperatuur en 
onovertroffen

- oneTouch DoubleCup: Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de 
knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment

- MyCoffee functie: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- AromaDouble Shot: extra sterke, minder bittere koffie
- AutoMilk Clean: De volautomatische reiniging van het melksysteem met hete 
stoom na elke bereiding

Smaak - AromaPro Concept: optimale aandrukkracht voor de koffiemaling
- Watertemperatuur: koffietemperatuur (3 mogelijkheden), 

warmwatertemperatuur (4 mogelijkheden)
- Optioneel waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter

Comfort / 
Zekerheid

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- individualCup Volume: inhoud kan nauwkeurig ingesteld worden
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: tot 15cm
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2.4 l  inhoud
- Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak
- Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestatie - SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk
- Melkschuim, warme melk  en Warm water afzonderlijk verkrijgbaar
- Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop
- Pompdruksysteem 19 bar
- Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie
- 15.000 koppen garantie geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 
maanden

Hygiëne / 
Reiniging

- Verwijderbare brouweenheid
- Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder 
bereid koffie- of melkspecialiteit

- Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water 
of in de vaatwasser

- Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen
- Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir 
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma 
(combineerbaar via calc’n clean)

Divers - Bonenreservoir (500 g)
- Verlichte toetsen, koffieuitloop
- Instelbare maalgraad (traploos)
- Displaytaal programmeerbaar
- Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt
- Maximale aansluitwaarde: 1600 W

Toebehoren - Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L)
- Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x Testband, 
1 x melkreservoir, 9 x Montageschroeven

Technische 
informatie

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 375 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD) 449 x 558 x 356 mm

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 2999,99*

Volledig automatische espressomachine

Recht uit de keuken 
van de toekomst: de Serie 8 
- espressomachine met 
Home Connect.

  CoffeeWorld:
De Home Connect-functie biedt u een 
uitgebreide keuze uit diverse koffiespe-
cialiteiten van over de hele wereld – 
van de Australische Flat White tot de 
Colombiaanse Cortado. Kies uw favo-
riete koffievariaties in ‘CoffeeWorld’ in 
de app op uw mobiele toestel.

  CoffeePlaylist:
Toets gewoon de koffiewensen van uw 
gasten in op uw mobiele toestel, en 
stuur ze naar de playlist van uw koffie-
machine. 

  Alles onder controle: de afstands-
bediening:
Gebruik de Home Connect-functie om 
uw koffie te bestellen vanop uw smart-
phone of tablet. Van om het even waar. 

Inbouwschema’s zie blz. 206

Espressomachines - Serie 8
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CSG656RB7 - Serie 8 CDG634AB0 - Serie 8 CMG633BB1 - Serie 8

  PerfectBakePerfectBake  PerfectRoastPerfectRoast  
EcoClean

Direct
EcoClean

Direct   

Reiniging -  EcoClean Direct: achterwand, 
zijwanden, plafond

-  Volledig glazen binnendeur
- Cleaning Assistance

-  Volledig glazen binnendeur

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Energie-efficiëntieklasse***: A+
-  Combi-stoomoven met 14 

verwarmingswijzen: 
4D warme lucht, Warme lucht ECO, 
Boven-/ onderwarmte, Boven-/
onderwarmte ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine 
grill, Pizzastand, Onderwarmte, 
Intensieve warmte, Langzaam garen, 
Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van 
deeg, Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
-  Binnenruimte (47 l**) in antraciet email

-  Compacte stoomoven met 4 
verwarmings-wijzen: Stomen, 
Regenereren, Rijzen van deeg, 
Ontdooien

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 100 °C
-  Binnenruimte (38 l) in inox

-  Compacte combi-microgolfoven met  
6 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, 
Warme lucht ECO, Geventileerde 
infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, 
Voorverwarmen

-  Bijkomende verwarmingswijzen met 
microgolf: Microgolf, microCombi 
constant

-  Temperatuurregeling: 30 °C - 275 °C
-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W) met inverter

-  Binnenruimte (45 l**) in antraciet email

Comfort / 
Zekerheid

-  Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand)

-  3 x 2,5’’ TFT grafische kleurendisplay 
met DirectTouch-functie

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Extra functies: Automatische 
ventilatie - Ontkalkingsprogramma - 
Reinigingsprogramma - Droogfunctie

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
- Assist - PerfectRoast - PerfectBake
-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Kinderbeveiliging - 
Veiligheidsuitschakeling 
Aanduiding van de restwarmte

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Extra functies: Automatische 
ventilatie - Ontkalkingsprogramma - 
Reinigingsprogramma

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem 
voor perfecte kookresultaten met 20 
automatische programma’s

-  Elektronische klok
-  Binnenverlichting
-  Waterreservoir, inhoud: 1,3 l
-  Aanduiding leeg watterreservoir
-  Koelventilator
-  Kinderbeveiliging - 
Veiligheidsuitschakeling

-  2,5’’ TFT kleur- en tekstdisplay met 
TouchControl toetsen

-  Temperatuurvoorstel 
Actuele temperatuuraanduiding 
Weergave opwarming

-  Klapdeur met SoftClose en SoftOpening
-  AutoPilot: ondersteunend systeem 
voor perfecte kookresultaten met 14 
automatische programma’s

-  Elektronische klok
-  Automatisch snel voorverwarmen
-  LED-verlichting
-  Mechanische deurvergrendeling
-  Kinderbeveiliging - 
Veiligheidsuitschakeling 
Aanduiding van de restwarmte

Inhangrooster / 
Uittreksysteem

-  Ovenruimte met inhangroosters en 
100% telescopische rail op 1 niveau, 
met stopfunctie

-  Ovenruimte met inhangrooster 

Design -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring -  Intuïtieve bedieningsring

Technische 
informatie

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 
mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 455 x 595 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Zwart € 2689,99* -  Zwart € 1449,99* -  Zwart € 1539,99*

Compacte stoomoven combi-microgolfoven en warmhoudlade - Zwart design

Stoomoven Combi-microgolfoven
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Inbouwschema’s zie blz. 204-206
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BIC630NB1 - Serie 8

Gebruiksmogelijkheden:
-  5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van 

gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, 
Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen

-  Binnenruimte (20 l) in inox

-  Verwarmingsplaat uit hardglas
-  4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 

80°C (glasoppervlaktetemperatuur)
-  Max belading: 64 espressokopjes  

of 12 borden (26cm) tot 25 kg
-  Koelfront
-  Telescopische lade
-  Push Pull (zonder handgreep)

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 140 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm

- Blz. 60-61

-  Zwart € 859,99*

Warmhoudlade

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

Volledig automatische  
espressomachine - Zwart design
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CTL636EB6 - Serie 8

Algemene 
informatie

Volautomatische espressomachine 
-  De inbouw koffie volautomaat met OneTouch functie: zorgt voor veel variatie 
en comfort.

-  Intelligent Heater inside: steeds de optimale watertemperatuur en 
onovertroffen

-  oneTouch DoubleCup: Alle koffie of melkspecialiteiten met één druk op de 
knop - zelfs twee kopjes op hetzelfde moment

-  MyCoffee functie: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
-  AromaDouble Shot: extra sterke, minder bittere koffie
-  AutoMilk Clean: De volautomatische reiniging van het melksysteem met hete 
stoom na elke bereiding

Smaak -  AromaPro Concept: optimale aandrukkracht voor de koffiemaling
-  Watertemperatuur: koffietemperatuur (3 mogelijkheden), 

warmwatertemperatuur (4 mogelijkheden)
-  Optioneel waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter

Comfort / 
Zekerheid

-  Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
-  TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
-  individualCup Volume: inhoud kan nauwkeurig ingesteld worden
-  Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: tot 15cm
-  Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2.4 l  inhoud
-  Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak
-  Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestatie -  SilentCeram Drive: hoogwaardig keramisch maalwerk
-  Melkschuim, warme melk  en Warm water afzonderlijk verkrijgbaar
-  Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop
-  Pompdruksysteem 19 bar
-  Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie
-  15.000 koppen garantie geldig bij niet-commercieel gebruik en binnen 24 
maanden

Hygiëne / 
Reiniging

-  Verwijderbare brouweenheid
-  Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na ieder  
bereid koffie- of melkspecialiteit

-  Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water  
of in de vaatwasser

-  Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen
-  Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir 
-  Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma  
(combineerbaar via calc’n clean)

Divers -  Bonenreservoir (500 g)
-  Verlichte toetsen, koffieuitloop
-  Instelbare maalgraad (traploos)
-  Displaytaal programmeerbaar
-  Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst ingeschakeld wordt
-  Maximale aansluitwaarde: 1600 W

Toebehoren -  Geïsoleerd melkreservoir met afneembaar metalen omhulsel (inhoud: 0.5 L)
-  Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x Testband,  
1 x melkreservoir, 9 x Montageschroeven

Technische 
informatie

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 375 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD) 449 x 558 x 356 mm

Marktprijs/
Kleur

- Zwart  € 3049,99*

Volledig automatische espressomachine
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Compacte toestellen
De compacte Serie 6 ovens bieden u een combinatie van warme 

lucht, stoom en microgolfoven. De compacte toestellen zijn perfect 

combineerbaar met de Serie 6 60 cm ovens, voor een mooi design.
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COA565GS0 - Serie 6 

 

Reiniging

Oventype/  
verwarmings- 
wijze

-  Compacte microgolfoven met stoom met 
de verwarmingswijzen:  Microgolf, Stomen, 
Grote grill, Kleine grill

-  Maximaal vermogen: 1000 W; 5 microgolf-
vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
1000 W

-  Vermogen van de  gril en microgolf: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W combineerbaar

-  Grill van 2 kW
-  Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar
-  Volume van de binnenruimte: 36 l**

Comfort / 
Zekerheid

-  Bediening met witte LCD display
-  Eenvoudig gebruiksconcept
-  Elektronische klok
-  Klapdeur
-  AutoPilot: 15 automatische programma’s
-  4 ontdooi- en 11 kookprogramma’s
-  LED-verlichting
-  Dampgenerator buiten de ovenruimte
-  Ontkalkingsprogramma
-  Automatische watertankherkenning
-  Waterreservoir, inhoud: 0.8 l
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling 

Design -  Ovenruimte in inox
- Verzinkbare draaiknoppen

Technische 
informatie

-  Inbouw mogelijk in een kolomkast
-  Afmetingen toestel  

(HxBxD): 455 x 594 x 545 mm
-  Inbouwafmetingen  

(HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm

Toebehoren - Blz. 60-61

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1239,99*

Microgolfoven met stoom

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

Compacte microgolfoven met stoom
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Warmhoudlade

CMA585GS0 - Serie 6 BEL554MS0 - Serie 6 BIC510NS0 - Serie 6 

  

- Cleaning Assistance - Cleaning Assistance

-  Combi-microgolfoven met de 
verwarmingswijzen:  Microgolf, warme lucht, 
Geventileerde infraroodgrill

-  Maximaal vermogen: 900 W; 5 microgolf 
vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 
900 W

-  Vermogen van de  gril en microgolf: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W combineerbaar

-  Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
-  Grill van 1.75 kW
-  Microgolfoven apart of in combinatie te 

gebruiken
-  Volume van de binnenruimte: 44 l**

-  Microgolfoven, 900 W; 5 vermogens (90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter

-  Grill van 1,2 kW
-  Binnenruimte (25 l**) in inox

Gebruiksmogelijkheden:
-  4 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van 
gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, 
Verwarmen van vaatwerk

-  Binnenruimte (23 l**) in inox

-  Bediening met witte LCD display
-  Eenvoudig gebruiksconcept
-  Elektronische klok
-  Snel voorverwarmen
-  Klapdeur
-  AutoPilot: 15 automatische programma’s
-  4 ontdooi- en  3 kookprogramma’s met 

microgolffunctie , 8 programma’s met 
combinatie

-  LED-verlichting
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling 

-  Eenvoudig gebruiksconcept
-  Microgolf kan afzonderlijk of in combinatie 

met grill gebruikt worden
-  AutoPilot: 8 automatische programma’s
-  Glazen draaiplateau (31,5 cm)
-  Draaideur met venster

-  Metalen verwarmingsplaat
-  4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C 
(glasoppervlaktetemperatuur)

-  Max belading: 64 espressokopjes  
of 12 borden (26cm) tot 15 kg

-  Koelfront
-  Telescopische lade
-  Push Pull (zonder handgreep)

-  Ovenruimte in inox
- Verzinkbare draaiknoppen
- Uitneembare rooster

-  Inbouw mogelijk in een kolomkast
-  Afmetingen toestel  

(HxBxD): 454 x 594 x 570 mm
-  Inbouwafmetingen  

(HxBxD): 450-452 x 560-568 x 550 mm

-  Afmetingen toestel 
(HxBxD): 382 x 594 x 388 mm

-  Inbouwafmetingen 
(HxBxD): 380 x 560 x 550 mm

-  Afmetingen toestel   
(HxBxD): 140 x 594 x 548 mm

-  Inbouwafmetingen  
(HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm

- Enkel combineerbaar met andere toestellen 
van Serie 6 en 4

- Blz. 60-61 - Blz. 60-61 - Blz. 60-61

- Inox € 1109,99* - Inox € 709,99* - Inox € 739,99*

Microgolfoven WarmhoudladeCombi-microgolfoven

Inbouwschema’s zie blz. 204-206

Combi-microgolf- en microgolfoven
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* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs BTW inbegrepen.

Toebehoren voor ovens in optie

HEZ660060        €29,99

Zwarte afwerking set 
te plaatsen tussen twee ovens

HEZ660050    €16,99

Zwarte afwerking set 
te plaatsen onder de oven

Met afwerking set
HEZ660050

Zonder afwerking set

Maak jouw oven nog mooier met behulp van de optionele afwerkingsset.

Ref. Toebehoren voor ovens
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HEZ634000 Combi-rooster standaard € 33,99*

HEZ631070 Geëmailleerde bakplaat (Sta/Ste/Mic/Pyro) € 45,99*

Extras

HEZ660060 Zwarte afwerking set te plaatsen tussen twee ovens € 29,99*

HEZ660050 Zwarte afwerking set te plaatsen boven de oven € 16,99*

Telescopische uittreksystemen

HEZ638300 Telescopische rails op 3 niveaus, standaard € 156,99*

HEZ638D30 Telescopische rails op 3 niveaus, steam € 179,99*

HEZ638370 Telescopische rails op 3 niveaus, pyro € 168,99*

HEZ638200 Telescopische rails op 2 niveaus, standaard € 134,99*

HEZ638270 Telescopische rails op 2 niveaus, pyro € 145,99*

HEZ638100 Telescopische rails op 1 niveau, standaard € 111,99*

HEZ638170 Telescopische rails op 1 niveau, pyro € 123,99*

HEZ538000 varioClip rail  € 55,99* 

HEZ538200 Telescopische rails op 2 niveaus  € 123,99* 

HEZ538S00 Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail  € 156,99* 
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HEZ634000 HEZ631070

HEZ638300 - HEZ638D30 - HEZ638370 HEZ638100 - HEZ638170HEZ638200 - HEZ638270

HEZ538000 HEZ538S00HEZ538200
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Eenvoudig, slim koken: onze inductie- en keramische kookplaten zijn zo ontwor-

pen dat koken en bakken zo weinig mogelijk moeite kost, en dat u altijd een per-

fect resultaat op tafel kan zetten. Functies die de kok helpen, zoals PerfectCook 

en PerfectFry, doen het werk voor u, zodat u uw favoriete gerecht op de ideale 

temperatuur kan bereiden. Hoe complex de maaltijd ook is die u in gedachten 

hebt, dankzij de ongeziene flexibiliteit van de kookplaten en de gebruiksvriende-

lijkheid van het bedieningssysteem wordt koken altijd een plezier.

Kookplaten
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Overkokende potten zijn nu  
voorgoed verleden tijd.

De juiste temperatuur is van cruciaal belang voor wie perfecte kookresultaten 

wil bereiken. Een paar graden te warm en de risotto brandt aan, de melk kookt 

over en de worst barst open in de pan. Maar wanneer u kookt met de Perfect-

Cook-sensor, controleert die voor u de temperatuur van de pan en past deze 

automatisch aan. Te lang garen, aanbranden en overkoken, dat is nu eindelijk 

voorbij.
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De temperatuur in de pan bepaalt of een maaltijd perfect wordt bereid. 
Met PerfectCook wordt het makkelijk om altijd op de juiste temperatuur 
te koken. U kiest gewoon één keer de gewenste temperatuur. Tijdens het 
koken controleert en regelt de sensor de temperatuur automatisch, zodat 
u dit niet voortdurend zelf hoeft te doen. U kan ook op de sensor ver-
trouwen om te vermijden dat uw pan overkookt of u uw gerechten te lang 
laat garen - en dat op alle kookvlakken tot wel drie pannen tegelijkertijd.

De PerfectCook-sensor wordt magnetisch bevestigd op de pan en verstuurt 
alle nodige informatie naar de kookplaat. PerfectCook is eenvoudig te ac-
tiveren door op de knop van de sensor te drukken en daarna te bevestigen 
op de kookplaat zelf. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt 
een signaal gegeven.

Aan de buitenkant van een inductie-
pan is een platte, magnetische ring  
bevestigd die mee in de vaatwasser 
kan.

De PerfectCook-sensor, die ook 
magnetisch is, kan makkelijk aan de 
ring worden bevestigd. Wanneer u de 
functie niet nodig heeft, kan u deze 
even makkelijk weer verwijderen.

De PerfectCook-sensor wordt geacti-
veerd door gewoon op de knop te  
drukken. Het kookplezier kan begin-
nen.

Zo makkelijk wordt koken met PerfectCook: 

60-70°C 
Ideaal om eten 
te ontdooien, op 
te warmen en 
warm te houden

80-90°C 
Perfect om iets  
te laten trekken 
en te laten stoven

90-100°C 
Geschikt om  
te koken en te 
laten sudderen

110-120°C 
Perfect om te 
koken in een 
snelkookpan

170-180°C 
De ideale  
temperatuur  
om te frituren

1 2 3 4 5

Perfecte resultaten dankzij de vijf temperatuurniveaus van PerfectCook:

PerfectCookPerfectCookPerfectCook

| 65Kookplaten



|66 Kookplaten

Er zijn veel manieren om de  
perfecte biefstuk te bakken.  
Hier een shortcut:

Wat is er lekkerder dan een perfecte biefstuk? Precies gebakken zoals u  

dat wil en niet te gaar. Maar om de beste smaak te krijgen, heeft u niet alleen 

een vers stukje vlees van een goede slager nodig. Ook de ideale baktempera-

tuur is van cruciaal belang. Als die te hoog is, zal zelfs de beste biefstuk te 

snel garen of misschien wel aanbranden. Het maakt niet uit hoe u uw biefstuk 

het liefst heeft bleu, à point of bien cuit: vlees precies bakken zoals u dat wil, 

is nu kinderspel. Tijdens het bakken controleert de PerfectFry-sensor de tem-

peratuur van de pan. Vanaf nu bakt u dus keer op keer gegarandeerd de per-

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

Zo werkt PerfectFry:

Kies het kookvlak dat u wil  gebruiken. Activeer PerfectFry op het 
bedieningspaneel.

Kies dan de optimale temperatuur. De 
pan wordt op de gewenste tempera-
tuur gebracht en deze wordt daarna 
automatisch geregeld. De kookplaat 
geeft een geluidssignaal en er gaat een 
lampje branden wanneer de tempera-
tuur is bereikt: de biefstuk kan nu op 
de ideale warmte worden gebakken.

1 2 3 4 5

Perfecte resultaten met de vijf temperatuurniveaus van PerfectFry:

Zeer laag
Ideaal om 
sauzen te koken

Laag
Geschikt voor 
bakken met 
olijfolie van 
eerste persing of 
voor bijvoorbeeld 
omeletten

Medium-laag
Om vis, vlees-
balletjes of 
worst perfect te 
bakken

Medium-hoog
Om de perfecte 
biefstuk te bakken 
(à point of bien 
cuit), of voor ra-
gout of groenten

Hoog
Perfect om 
aardappelen of 
om een biefstuk 
bleu te bakken

PerfectFryPerfectFryPerfectFry
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Meer vrijheid voor u:  
kies uw eigen kookplaat.

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

  Uitbreidbare zone “FlexInduction Plus” 
Dankzij de nieuwe, uitbreidbare FlexInduction-zone kan u nu zelfs ronde potten en pannen 
met een diameter van 30 cm of lange braadsleeën van 40 cm en accessoires zoals Teppan 
Yaki of gril makkelijk een plaats geven. (zie pagina 80)

  FlexInduction met MoveMode (3 niveau’s) 
Koken met MoveMode is volledig intuïtief en bijzonder handig. Toen u nog over een conven-
tionele kookplaat beschikte moest u telkens zelf de temperatuur regelen: op stand 9 wanneer 
u uw soep opzette, op stand 5 om die te laten koken en op stand 1 om ze warm te houden. 
Als u FlexInduction-vlakken met MoveMode heeft, doet uw kookplaat dit voor u. Activeer 
MoveMode en de FlexZone verdeelt zichzelf in drie zones die zijn voorgeprogrammeerd op 
9, 5 en 1. Zo wordt koken niet alleen makkelijker, u hoeft ook niet meer onder te doen voor 
professionele koks.

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

  CombiInduction met MoveMode (2 niveau’s) 
MoveMode maakt ook het koken op de CombiZone een heel stuk makkelijker voor u. Zodra 
deze functie  met één druk op de knop is geactiveerd, hoeft u de temperatuur van de kook-
plaat niet meer aan te passen om een pan warm te houden. Want wanneer de MoveMode-
functie geactiveerd is, wordt de CombiZone verdeeld in twee vlakken met voorgeprogram-
meerde temperatuur. Zo kan u bijvoorbeeld uw maaltijd op het voorste vlak opzetten op 9, 
en dan op het achterste kookvlak warm houden op 1.
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PowerInduction 
Snel en veilig koken. Met inductiekookplaten wordt enkel warmte gegenereerd waar deze echt nodig 
is: op de onderkant van de pan. Dat betekent niet alleen dat het water in een inductiepan sneller 
wordt opgewarmd, maar ook dat dit veiliger gebeurt. Zo is er heel weinig gevaar dat kleine of grote 
vingers zich verbranden aan het glas van het kookvlak doordat het geen hoge temperaturen bereikt. 
Dankzij de automatische pandetectie schakelt de kookplaat zichzelf bovendien uit wanneer er geen 
pan op het kookvlak staat.

PowerTransfer
Als u tijdens het koken een pan van het ene kookvlak naar het andere verplaatst, hoeft u de tem-
peratuur niet aan te passen - en u hoeft ongebruikte kookvlakken niet meer uit te schakelen. Als u 
namelijk het uitgebreide FlexInduction-vlak gebruikt, dan schakelt het vlak zichzelf uit. Bovendien 
onthoudt het nieuwe kookvlak de oude instellingen, zoals temperatuur en gaartijd - u hoeft dit enkel 
met een druk op de knop te bevestigen.

Printdesign
Kookplaten zijn niet alleen om mee te koken, ze moeten er ook goed uitzien. Met dat in het achter-
hoofd hebben we het printdesign op de kookplaten van Bosch moderner en tijdlozer gemaakt.

Hood Control: bedien uw dampkap via uw kookplaat
Wanneer uw dampkap en kookplaat uitgerust zijn met HoodControl, die interactie tussen 
beide toestellen mogelijk maakt, kunt u uw dampkap via u kookplaat bedienen. Meer info 

op pg. 107.

Flexibele keukenplanning: compact formaat 70 cm – nis van 56 cm
Naast de 80 cm kookplaat bieden we ook een kookplaat van 70 cm aan. Dit compacte formaat kan boven-

dien in een nis van 56 cm geïntegreerd worden. Deze kookplaat biedt de ideale oplossing voor uw keuken-

planning. Of uw keuken nu groot, klein, open of gesloten is en of uw kookplaat onder een kast, een schuin 

dak of raam geplaatst is.

 Home Connect 
Pas de instellingen van uw kookplaat aan in de Home Connect 
app op uw smartphone of tablet. Met één simpele klik bevestigt 
u deze op de kookplaat.
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PowerBoost 
We hebben andermaal het vermogen van onze inductie-
kookplaten verhoogd om u bij het koken net dat extra 
beetje kracht te geven. Zo kan u een pot met twee liter 
water bijna drie keer sneller aan de kook brengen dan op 
een conventionele keramische kookplaat.

PanBoost – klaar om sneller te bakken
Met PanBoost kan u nu pannen en gecoate potten nog 
sneller verwarmen zonder het risico te lopen dat u ze 
beschadigt. De PanBoost-functie kan gemakkelijk wor-
den geselecteerd via de interface en ingesteld volgens 
de vereisten van uw bereiding, bijvoorbeeld naargelang 
u olie of water wilt verwarmen. Na nog geen dertig se-
conden kan u al beginnen te bakken.

QuickStart
Begin gewoon met koken: de nieuwe QuickStart-functie 
detecteert waar u de pan heeft geplaatst en geeft het 
kookvlak automatisch weer op de bedieningsinterface. U 
kan meteen aan de slag en u kan zonder vertraging het 
gewenste kookniveau voor uw pan kiezen.

Handig koken met Bosch 
betekent: zelfs als er iets fout 
gaat, loopt alles nog van een 
leien dakje.

Omdat u tijdens het koken al de handen vol heeft, zorgen de talloze functies 

ervoor dat u nauwelijks nog een vinger hoeft uit te steken.
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Display energieverbruik
Energiezuinig koken: u kan het energieverbruik van een 
recente kooksessie bekijken op het duidelijk leesbare 
display en hier de volgende keer beter op letten. Zo kan 
u met een deksel op de pot tot 20% minder energie ver-
bruiken. Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.

WipeGuard
Alles onder controle, ook bij het schoonmaken. Met deze 
functie kan u de sensorknoppen 30 seconden lang blok-
keren. Zo vermijdt u dat u per ongeluk de kookinstellin-
gen wijzigt. U kan zonder zorgen elk oppervlak schoon-
maken en u hoeft geen instellingen opnieuw in te geven.

Timer:
U kan de gewenste gaartijd ingeven met de timer. Als de 
tijd om is, klinkt een geluidssignaal en wordt het gebruikte 
kookvlak automatisch uitgeschakeld.

Count-up timer:
Als u wil weten hoe lang uw spaghetti al aan het koken is en 
u een seintje wil krijgen wanneer die al dente is, kan u ge-
woon de Count-up timer gebruiken. Zo ziet u altijd precies 
hoelang u iets aan het koken of bakken bent.

Kinderbeveilinging
Maximale bescherming voor kinderhandjes: met de 
geïntegreerde blokkeerfunctie kan u uw kookvlak bevei-
ligen en beschermen tegen ongewenste bediening. De 
kinderbeveiliging garandeert u totale veiligheid, zowel 
voor uzelf als voor uw geliefden.

ReStart
Een kookplaat die nadenkt: als er iets fout gaat of over-
kookt, schakelt de kookplaat zichzelf uit en worden de 
laatste instellingen opgeslagen. Zo kan u de kookplaat 
makkelijk schoonmaken en de instellingen met één druk 
op de knop weer activeren.
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Intuïtieve bediening dankzij 
moderne displays. 

Oogt mooi en eenvoudig te bedienen: DirectSelect Premium, DirectSelect en 

TouchSelect.

DirectSelect Premium
De kookplaat kan nu veel makkelijker 
worden bediend dankzij de 30 cm lange 

DirectSelect Premium-interface. Met één druk op de 
toets kiest u rechtstreeks de gewenste temperatuur 
en alle andere functies. Wanneer het toestel uit staat, 
is de interface niet zichtbaar. Zo ziet de kookplaat er 
strak en elegant uit.

DirectSelect
Makkelijk te begrijpen, nog makkelijker te 
gebruiken: dankzij de intuïtieve bediening 

kan u eenvoudig kookvlakken selecteren, en recht-
streeks de gewenste temperatuur instellen.

TouchSelect
Alle functies binnen handbereik: met de 
TouchSelect-bediening kan u via de toets 

+/- het gewenste kookvlak makkelijk naar uw hand 
zetten. Daarna hoeft u enkel nog de intensiteit in te 
stellen.
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Een diner dat u met liefde bereidt,  
verdient de juiste omkadering.

Voor ons is een kookplaat pas perfect wanneer u helemaal tevreden bent over de 

kwaliteit én het design. In onze selectie van gesofisticeerde framedesigns hebben 

we de juiste oplossing voor elke smaak. Met andere woorden: zelfs wanneer u uw 

kookplaat niet gebruikt, beleeft u er veel plezier aan.

Vlakinbouw
De kookplaat wordt vlak in het werkblad ingebou-

wd, voor een mooi en strak design.

Zonder kader
Een moderne kookplaat zonder kader of inox ran-

den (opbouw op werkblad).

Inox kader rondom
Een modern design met vlakke roestvrijsta-

len rand zodat die kan worden ingewerkt in 

een bestaande opening van een aanrecht.

Comfort Design
Deze kookplaat heeft een afgeschuinde rand uit 

roestvrij staal die ook kan worden gecombineerd 

met het Domino-assortiment.
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Onze kookplaten met geïntegreerde dampkap zijn speciaal ontwikkeld om  

u meer vrijheid en flexibiliteit te bieden in het ontwerpen van uw keuken. 

De dampkap verwijdert damp en geurtjes exact aan de bron. Deze 

kookplaten combineren geavanceerde inductietechnologie en een dampkap 

in één toestel.

Inductiekookplaat  
met geïntegreerde 
dampkap
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Open design en innoverende functies
De Bosch kookplaat met geïntegreerde dampkap biedt een optimaal zicht op uw keuken. U heeft steeds 

een perfect zicht op uw kookgerei en roert ongehinderd in uw achterste pot zonder uw hoofd te stoten. 

Niets staat een volledig genot van het koken in de weg.

Superieure technologie
Dampen afkomstig uit kookpotten stijgen tegen een maximumsnelheid van één meter per seconde. Maar 

een kookplaat van Bosch met geïntegreerde dampkap genereert een dwarsstroom. Zo worden dampen 

afgevoerd exact waar die ontstaan, namelijk direct aan uw pot, pan of grill, en krijgen die geen kans om 

zich verder in de keuken te verspreiden. De nieuwe dampkap werkt dus veel efficiënter en voorkomt veel 

beter dat vet en geurdeeltjes zich vastzetten op meubels en stoffen.

Gewoon prachtig in elke keuken
Het nieuwe design en de talrijke functies van deze kookplaten geven u nóg meer zin om te koken. De krach-

tige ventilatiemodule is perfect geïntegreerd in het glazen oppervlak van uw kookplaat voor een nog ele-

ganter design.
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PIE811B15E - Serie 4 - NEW

Inductiekookplaat Dampkap

cm
80

   
B

  
EcoSilence

Drive  

Algemene 
informatie:

 - Energie-efficiëntieklasse **: B
 - Gemiddeld energieverbruik: 57 kWu/jaar
 - Ventilator-efficiëntieklasse: A
 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B 
 - Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB 

Comfort / 
Zekerheid:

 - PowerInduction kookplaat - 80 cm
 - 4 inductiekookzones met pandetectie
 - Boost-functie voor alle inductiezones
 - Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
 - Timer met automatische uitschakeling voor alle 
kookzones

 - Kookwekker
 - QuickStart functie
 - ReStart functie
 - 2-voudige aanduiding van de restwarmte
 - Hoofdschakelaar On/Off
 - Veiligheidsuitschakeling
 - Kinderbeveiliging
 - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende  
30 seconden

 - Geïntegreerde dampkap
 - 3 vermogens + 1 intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Tot 30 minuten naventilatie
 - Vermogen regelbaar via TouchSelect sensorbediening.
 - Geluidsniveau volgens norm EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij 
luchtafvoer: 
Min. normale werking.: 61 dB(A) re 1 pW 
Intensiefstand: 74 dB(A) re 1 pW

 - Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, 
vaatwasmachinebestendig

 - Plastieken unit met geïntegreerde roestvrijstalen vetfilters, 
vaatwasmachinebestendig

 - Condensatie en vloeistof verzamelaar; ca. 200ml capaciteit; 
vaatwasserbestendig

 - Overloopreservoir met ca. 700 ml inhoud; vaatwasserbestendig

Design:  - Zonder kader
 - Bedieningspaneel met sensortoetsen “TouchSelect”

Werking / 
Vermogen:

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Luchtafvoer volgens EN 61591:

 - min. normale werking: 330 m³/u
 - max. normale werking 500 m³/u
 - Intensiefstand 622 m³/u“

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC technologie

Afmetingen:  - Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
 - Toestelafmetingen (HxBxD):  223 x 802 x 522 mm
 - Inbouwafmetingen (HxBxD): 223 x 750 x 490-500 mm

Installatie Installatiekit meegeleverd voor eenvoudige Plug’n Play installatie in de configuratie zonder installatiekanalen.
Gefilterde lucht komt achter de kast uit. Andere installatieconfiguraties mogelijk, zie pagina 84-85

Marktprijs   € 2559,99*

Inbouwschema’s zie blz. 207-211

Inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap - 80 cm
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Inbouwschema’s zie blz. 207-211

PXV975DV1E - Serie 8 PIV975DC1E - Serie 8 

cm
90

   PerfectFryPerfectFry  
cm
90

   PerfectFryPerfectFry

Comfort/
Zekerheid

- FlexInduction kookplaat - 90 cm
-  5 inductiekookzones met pandetectie
-  2 FlexInduction zones
-  1 drievoudige zone
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 
temperatuurstanden

-  PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones
-  Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 
kW

-  Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
-  Cooktop-based HoodControl: bedien de 
dampkap vanaf de kookplaat

-  MoveMode (3 niveaus)
-  Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  Timer met automatische uitschakeling voor alle 
kookzones

-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  2-voudige aanduiding van de restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de instellingen 
gedurende 30 seconden

- PowerInduction kookplaat - 90 cm
-  5 inductiekookzones met pandetectie
-  1 drievoudige zone
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 
temperatuurstanden

-  PowerBoost en PanBoost voor alle inductiezones
-  Kookzone met extra sterke PowerBoost van 5,5 
kW

-  Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  Timer met automatische uitschakeling voor alle 
kookzones

-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  2-voudige aanduiding van de restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de instellingen 
gedurende 30 seconden

Design -  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect” Premium

-  Combineerbaar met de Comfort-design Domino 
kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor 

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect” Premium

-  Combineerbaar met de Comfort-design Domino 
kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor 

Afmetingen -  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 916 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 880 x 490 mm
-  Kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider 
worden aangesloten

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 916 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 880 x 490 mm
-  Kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider 
worden aangesloten

Toebehoren -  Blz. 83 -  Blz. 83

Marktprijs   € 2109,99* € 1769,99*

Inductiekookplaten - 90 cm

Hood
Control
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Inbouwschema’s zie blz. 207-211

PXY875DE3E - Serie 8 PXV875DV1E - Serie 8 PXE875DC1E - Serie 8

cm
80

  PerfectFryPerfectFry  PerfectCookPerfectCook  
cm
80

   PerfectFryPerfectFry  
cm
80

   PerfectFryPerfectFry  

Comfort/
Zekerheid

- FlexInduction kookplaat - 80 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
- 2 FlexInduction zones
-  FlexInductie Plus (2 Flex-zones + 2 
midden zones)

-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 
5 temperatuurstanden

- PerfectCook Sensor (meegeleverd)
-  PowerBoost en PanBoost voor alle 

inductiezones
-  MoveMode (3 niveaus)
-  PowerTransfer
-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Kookpotherkenning
-  Display energieverbruik
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

- FlexInduction kookplaat - 80 cm
-  5 inductiekookzones met pandetectie
-  1 flexInduction zone
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 
5 temperatuurstanden

-  PowerBoost en PanBoost voor alle 
inductiezones

-  MoveMode (3 niveaus)
-  Home Connect via WLAN (bediening 
op afstand)

-  Cooktop-based HoodControl: bedien 
de dampkap vanaf de kookplaat

-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker - Count-up timer
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Kookpotherkenning
-  Veiligheidsuitschakeling
-  Display energieverbruik
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

- FlexInduction kookplaat - 80 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  1 FlexInduction zone
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 
5 temperatuurstanden

-  PowerBoost en PanBoost voor alle 
inductiezones

-  MoveMode (3 niveaus)
-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Kookpotherkenning
-  Display energieverbruik
-  Veiligheidsuitschakeling
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

Design -  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect” Premium

-  Combineerbaar met de Comfort-design 
Domino kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect” Premium
-  Combineerbaar met de Comfort-design 

Domino kookplaten
-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect” Premium
-  Combineerbaar met de Comfort-design 

Domino kookplaten
-  Vitrokeramiek, zonder decor 

Afmetingen -  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
51 x 816 x 527 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
51 x 750-780 x 490-500 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  
51 x 816 x 527 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
51 x 750-780 x 490 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 816 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 750 x 490 mm

Toebehoren -  Blz. 83 -  Blz. 83 -  Blz. 83

Marktprijs/
Kleur

  € 2249,99*   € 1739,99*   € 1609,99*

Inductiekookplaten - 80 cm

Hood
Control
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PIV875DC1E - Serie 8 PIV845FB1E - Serie 6 

cm
80

   PerfectFryPerfectFry
cm
80

  

- PowerInduction kookplaat - 80 cm
-  5 inductiekookzones met pandetectie
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 
5 temperatuurstanden

-  PowerBoost en PanBoost voor alle 
inductiezones

-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker - Count-up timer
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 

restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Veiligheidsuitschakeling
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden

- PowerInduction kookplaat - 80 cm
-  5 inductiekookzones met pandetectie
-  Boost-functie voor alle inductiezones
-  Volledig elektronische bediening op 17 

niveaus
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 

restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Timer met automatische uitschakeling 

voor alle kookzones
-  Kookwekker
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Veiligheidsuitschakeling
-  Kinderbeveiliging

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect” Premium
-  Combineerbaar met de Comfort-design 

Domino kookplaten
-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Kader rondom in inox
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect”
-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 816 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 750-780 x 490 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

55 x 795 x 517 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

55 x 780 x 500 mm

-  Blz. 83 -  Blz. 83

  € 1479,99*   € 1219,99*
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Inbouwschema’s zie blz. 207-211
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PVS775FC5E - Serie 6 PXY675DE3E - Serie 8 PXX675DC1E - Serie 8 

cm
70

   PerfectFryPerfectFry
cm
60

  PerfectFryPerfectFry  PerfectCookPerfectCook  
cm
60

   PerfectFryPerfectFry  

Comfort/
Zekerheid

- CombiInduction kookplaat - 70 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  1 Combi zone
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 
4 temperatuurstanden

-  PowerBoost-functie voor alle 
inductiezones

-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Veiligheidsuitschakeling
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

- FlexInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  2 flexInduction zones
-  flexInduction Plus (2 flex-zones + 1 
midden zone)

-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 
5 temperatuurstanden

- PerfectCook Sensor (meegeleverd)
-  PowerBoost en PanBoost voor alle 
inductiezones

-  MoveMode (3 niveaus)
-  PowerTransfer
-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

- FlexInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  2 flexInduction zones
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 
5 temperatuurstanden

-  PowerBoost en PanBoost voor alle 
inductiezones

-  MoveMode (3 niveaus)
-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

Design -  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect”
-  Combineerbaar met de Comfort-design 

Domino kookplaten
-  Vitrokeramiek, zonder decor 

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect” Premium

-  Combineerbaar met de Comfort-design 
Domino kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect” Premium

-  Combineerbaar met de Comfort-design 
Domino kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor 

Afmetingen -  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 710 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 560 x 490 mm
-  Kookplaat 70cm breed, voor een nis van 

56cm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
51 x 606 x 527 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
51 x 560-560 x 490-500 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 606 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 560 x 490 mm

Toebehoren -  Blz. 83 -  Blz. 83 -  Blz. 83

Marktprijs/
Kleur

  € 1179,99*   € 1699,99*   € 1439,99*

Inductiekookplaten - 70 cm (nis van 56 cm) - 60 cm

Kookplaten

Inbouwschema’s zie blz. 207-211

Inbouw
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PXE675DC1E - Serie 8 PIE675DC1E - Serie 8 PIF672FB1E - Serie 6 

cm
60

   PerfectFryPerfectFry  
cm
60

   PerfectFryPerfectFry
cm
60

  

- FlexInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  1 flexInduction zone
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 

5 temperatuurstanden
-  PowerBoost en PanBoost voor alle 
inductiezones

-  MoveMode (3 niveaus)
-  Volledig elektronische bediening op 17 

niveaus
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  Timer met automatische uitschakeling 

voor alle kookzones
-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  2-voudige aanduiding van de 

restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden

- PowerInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 

5 temperatuurstanden
-  PowerBoost en PanBoost voor alle 

inductiezones
-  Volledig elektronische bediening op 17 

niveaus
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  Timer met automatische uitschakeling 

voor alle kookzones
-  Kookwekker
-  Count-up timer
-  2-voudige aanduiding van de 

restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden

- PowerInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  1 uitbreidbare kookzone
-  PowerBoost-functie voor alle 
inductiezones

-  Volledig elektronische bediening op  
17 niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  ReStart functie
-  QuickStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect” Premium
-  Combineerbaar met de Comfort-design 

Domino kookplaten
-  Vitrokeramiek, zonder decor 

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“DirectSelect” Premium
-  Combineerbaar met de Comfort-design 

Domino kookplaten
-  Vitrokeramiek, zonder decor 

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“Direct Select”

-  Combineerbaar met de Comfort-design 
Domino kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 606 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 560 x 490 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

51 x 606 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

51 x 560 x 490 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
51 x 606 x 527 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
51 x 560 x 490 mm

-  Blz. 83 -  Blz. 83 -  Blz. 83

  € 1309,99*   € 1109,99*   € 1099,99*

Inductiekookplaten - 60 cm

Kookplaten

Inbouwschema’s zie blz. 207-211

wschema’s zie blz. 207-211
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Inductiekookplaten - 60 cm

Kookplaten

PVS645FB5E - Serie 6 PIF645FB1E - Serie 6 PIE645FB1E - Serie 6

cm
60

   
cm
60

  
cm
60

  

Comfort/
Zekerheid

- CombiInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  1 Combi zone
-  MoveMode (2 niveaus)
-  PowerBoost-functie voor alle 
inductiezones

-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Kookpotherkenning
-  Display energieverbruik
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

- PowerInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  1 uitbreidbare kookzone 
-  PowerBoost-functie voor alle 
inductiezones

-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

- PowerInduction kookplaat - 60 cm
-  4 inductiekookzones met pandetectie
-  PowerBoost-functie voor alle 
inductiezones

-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  QuickStart functie
-  ReStart functie
-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Kookpotherkenning
-  Kinderbeveiliging
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

Design -  Kader rondom in inox
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect”

-  Vitrokeramiek, zonder decor 

-  Kader rondom in inox
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect”

-  Vitrokeramiek, zonder decor 

-  Kader rondom in inox
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect”

-  Vitrokeramiek, zonder decor 

Afmetingen -  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

55 x 583 x 513 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

55 x 560 x 490 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

55 x 583 x 513 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

55 x 560 x 490 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Toestelafmetingen (HxBxD):  

55 x 583 x 513 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

55 x 560 x 490 mm

Toebehoren -  Blz. 83 -  Blz. 83 -  Blz. 83

Marktprijs/
Kleur

  € 939,99*   € 909,99*   € 859,99*

Inbouwschema’s zie blz. 207-211
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Kookplaten

Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op 
www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Ref.
Braadpan voor het gebruiken
van de PerfectFry-functie Marktprijs*

HEZ390210 Braadpan 15 cm € 99,99*

HEZ390220 Braadpan 19 cm € 122,99*

HEZ390230 Braadpan 21 cm € 132,99*

HEZ390250 Braadpan 28 cm € 154,99*

Toebehoren in optie voor inductiekookplaat

HEZ390012
Stoominzet
€ 132,99*

Toebehoren voor FlexInduction

HEZ390011
Kookpot Flex
€ 222,99*

HEZ390522
Grill
€ 222,99*

HEZ390512
Teppan Yaki - € 277,99*

Teppan Yaki 
De Teppan Yaki, wat in het Japans letterlijk «gegrild op een ijzeren plaat» betekent, 
is een glad kookvlak uit inox, waarop gerechten garen via rechtstreeks contact 
met de hittebron. De Teppan Yaki is ideaal voor het snel bakken van fijngesneden 
groenten, vis, reuzengarnalen, Sint-Jacobsschelpen, plakjes ganzenlever en fijne of 
middelfijne sneetjes vlees… Alles gaart vlug en zonder veel vetstof.

HEZ390090
Wok
€ 154,99*

HEZ9SE040
Set kookpotten 4 stuks
€ 255,99*

HEZ9SE060
Set kookpotten 6 stuks
€ 311,99*

HEZ9FE280
Ijzeren pan 28 cm (18 cm)
€ 132,99*

HEZ9ES100
Espressomaker
€ 66,99*

HEZ39050
Draadloze CookingSensor 
te bevestigen op de kookpot
€ 110,99*

HEZ9SE030
Set kookpotten
€ 88,99*
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Benodigde toebehoren voor de installatie van inductiekookplaten met geïntegreerde dampkap

Referentie              Marktprijs*

HEZ9VEDU0 Akoestische filters voor luchtafvoer € 47,99

HEZ9VDKR0 Kit voor kringloopwerking «L» (voor werkblad van 70 cm): afvoerkanalen 
en luchtverdeler tot onder meubel/plint € 188,99

HEZ9VDKR1 Kit voor kringloopwerking «S» (voor werkblad van 60 cm): afvoerkanalen 
en luchtverdeler tot onder meubel/plint € 188,99

HEZ9VRPD1 Luchtverdeler voor kringloopwerking met afvoerkanalen € 66,99

HEZ9VRCR1 CleanAir Plus vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie - beschikbaar 
vanaf 01/12/2022 € 83,99

HEZ9VRCR0 CleanAir vervangfilters voor geïntegreerde ventilatie € 77,99

HEZ9VDSM1 Vlakkanaal Zacht kunststof 500 mm € 19,99

HEZ9VDSM2 Vlakkanaal Zacht kunststof 1000 mm € 38,99

HEZ9VDSB1 Horizontale bocht 90° in kunststof € 32,99

HEZ9VDSB2 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm) € 32,99

HEZ9VDSB3 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm) € 32,99

HEZ9VDSB4 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm) € 32,99

HEZ9VDSI1 Verticale bocht 90° plat-rond in kunststof € 32,99

HEZ9VDSI0 Overgangstuk vlak naar rond in kunststof € 32,99

HEZ9VDSS1 Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 14,99

HEZ9VDSS2 Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk) € 77,99
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Kookplaten

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal Meegeleverd met het toestel              

Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder 
afvoerkanaal.

Het “Plug ‘n Play” systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en 
zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:
–  4 krachtige CleanAir-geurfilters speciaal ontwikkeld voor 

kookprocessen die complexe geuren genereren, zoals visgeuren. 
Groot filteroppervlak met een hoge geurreductie en een levensduur 
van 360 uur bij intensief koken (niet renegereerbaar). 
De filters garanderen een geluidsarme werking.

–  Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde 
afdichtringen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor 
een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de 
achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van ≥ 400 cm2 in de plint is vereist. Een verticale 
tussenruimte van minimaal  
25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een 
optimale werking van het toestel).

Vanaf januari 2023 zal deze meegeleverde installatieset uitgerust zijn 
met 4 CleanAir Plus filters in plaats van 4 CleanAir filters.

Kringloopwerking met afvoerkanalen  
tot onder het meubel / plint HEZ9VDKR0 en HEZ9VDKR1

HEZ9VDKR0 voor een werkbladdiepte ≥ 70 cm
HEZ9VDKR1 voor een werkbladdiepte ≥ 60 cm
Verplichte basistoebehoren voor kringloopwerking met gedeeltelijk of 
volledig afvoerkanaal.  
Dit omvat:
–  HEZ9VDKR0:  2 verticale “L” bochten 90°  

voor vlakkanaal (mannelijk)
 HEZ9VDKR1:  1 verticale “S” bocht 90°  

voor vlakkanaal (mannelijk). 
1 verticale “L” bocht 90°  
voor vlakkanaal (mannelijk).

–  3 verbindingsstuks (vrouwelijk) om mannelijke elementen te verbinden.
– 1 vlakkanaal (mannelijk, 50 cm).
–  Een luchtverdeler die rechtstreeks op het vlakkanaal kan worden 

bevestigd en die de lucht onder het meubel laat ontsnappen (kringloop 
met gedeeltelijk afvoerkanaal). Een dubbelzijdige tape maakt een 
directe verbinding tussen de extra kanalen (in optie) en de luchtverdeler 
mogelijk, voor een volledige aansluiting tot aan het verluchtingsrooster.

De elementen kunnen geïnstalleerd worden in werkbladhoogten tot 96 cm.
Een uitblaasopening van ≥ 400 cm2 in de plint is vereist.
Deze elementen bieden flexibele installatie-mogelijkheden voor het 
afvoerkanaal. 

Luchtafvoer HEZ9VEDU0

Verplichte set voor installatie met luchtafvoer.  
De set bestaat uit:
–  4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
–  Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van 

het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan 
te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden 
aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [DN 
150]).

Deze elementen bieden flexibele installatie-mogelijkheden voor het 
afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [DN 150] 
moeten apart worden besteld.
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Inbouwschema’s zie blz. 207-211

PKC845FP1D - Serie 6 PKG775FP2E - Serie 6 PKF675FP2E - Serie 6

cm
80

 
cm
70

 
cm
60

 

Comfort/
Zekerheid

-  Vitrokeramische kookplaat - 
HighSpeed - 80 cm

-  4 HighSpeed-kookzones
-  1 dubbele kookzone
-  2 variabele kookzones
-  Uitbreiding van de kookzone via 
afzonderlijke sensortoets

-  PowerBoost-functie
-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  ReStart functie
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Functiecontrolelampje
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling

-  Vitrokeramische kookplaat -  
HighSpeed - 70 cm

-  4 HighSpeed-kookzones
-  2 variabele kookzones
-  Uitbreiding van de kookzone via 
afzonderlijke sensortoets

-  PowerBoost-functie
-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  ReStart functie
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Display energieverbruik
-  Functiecontrolelampje
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling

-  Vitrokeramische kookplaat - 
HighSpeed - 60 cm

-  4 HighSpeed-kookzones
-  1 variabele kookzone
-  Uitbreiding van de kookzone via 
afzonderlijke sensortoets

-  powerBoost-functie
-  Volledig elektronische bediening op 17 
niveaus

-  Timer met automatische uitschakeling 
voor alle kookzones

-  Kookwekker
-  ReStart functie
-  WipeGuard: beveiliging van de 
instellingen gedurende 30 seconden

-  2-voudige aanduiding van de 
restwarmte

-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Functiecontrolelampje
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling
-  Display energieverbruik

Design -  Kader rondom in inox
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect”

-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
“DirectSelect”

-  Combineerbaar met de Comfort-design 
Domino kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Comfort-Design
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 
«DirectSelect»

-  Combineerbaar met de Comfort-design 
Domino kookplaten

-  Vitrokeramiek, zonder decor

Afmetingen -  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
48 x 795 x 517 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
48 x 750 x 490 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  

44 x 710 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

44 x 560-640 x 490-500 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  

44 x 606 x 527 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

44 x 560 x 490-500 mm

Toebehoren -  Blz. 83 -  Blz. 83 -  Blz. 83

Marktprijs/
Kleur

  € 859,99*  € 889,99*  € 749,99*

Vitrokeramische kookplaten – HighSpeed
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Inbouwschema’s zie blz. 207-211

PKE611BA2E - Serie 4

cm
60

 

-  Vitrokeramische kookplaat - 
HighSpeed - 60 cm

-  4 HighSpeed-kookzones
-  Volledig elektronische bediening op 17 

niveaus
-  ReStart functie
-  WipeGuard: beveiliging van de 

instellingen gedurende 30 seconden
-  2-voudige aanduiding van de 

restwarmte
-  Hoofdschakelaar On/Off
-  Kinderbeveiliging
-  Veiligheidsuitschakeling

-  Zonder kader
-  Bedieningspaneel met sensortoetsen 

“TouchSelect”
-  Vitrokeramiek, zonder decor

-  Minimale dikte van het werkvlak: 16 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 592 x 522 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 560 x 490-500 mm

-  Blz. 83

 € 439,99*
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Deze toestel is niet beschikbaar in onze gamma.
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Gaskookplaten
Vuur is voor ons vandaag nog steeds even fascinerend als voor onze 

voorouders, toen zij een half miljoen jaar geleden voor het eerst vuur 

maakten. Sindsdien is er echter veel veranderd. Onze nieuwe Bosch-

gaskookplaten met FlameSelect zijn daarvan het perfecte bewijs;



|90 Kookplaten

We hebben het vuur niet ontdekt,  
maar we hebben het wel naar  
een nieuw niveau getild.
Negen niveaus, om precies te zijn.

De gaskookplaten van Bosch zijn uitgerust met tal van innovatieve technologieën, 

zoals de voorgedefinieerde vermogensstanden, waarmee u de vlam regelt met een 

ongeziene precisie. Maar dat is nog niet alles. Dankzij het tijdloze ontwerp en de 

zorgvuldig geselecteerde materialen zijn onze gaskookplaten ook een streling voor 

het oog. Zo kunt u op elk moment genieten van perfecte resultaten én van de tijd 

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

FlameSelect

Negen uiterst precieze standen. 

Wanneer u een traditionele gaskookplaat gebruikt, is het 
quasi onmogelijk om het vermogen nauwkeurig in te stel-
len. Met FlameSelect is dat anders: met deze functie kunt 
u de grootte van de vlammen perfect regelen – in negen 
precieze, aanpasbare standen.

0.50

1.00

1.50

2.00

kW

Conventionele kookplaten

FlameSelect kookplaten
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Thermokoppelbeveiliging
Koken is een passie om zorgeloos van 
te genieten. We vinden het dan ook 
vanzelfsprekend dat de kookplaten van 
Bosch tot de veiligste in de markt behoren. 
Thermokoppelbeveiliging zorgt bij de 
gaskookplaten ervoor dat de gastoevoer  
wordt onderbroken zodra de vlam uitgaat. 

Powerwokken
Speciaal voor één van de ‘gas-op-glas’ 
kookplaten heeft Bosch in eigen huis een 
ongewoon krachtige wokbrander van 4 
of 6 kW ontwikkeld. Daarmee wokt u tot 
15% sneller, maar u kunt de brander ook 
instellen op 0,3 kWu om uw gerechten 
lekker te laten sudderen.

Smaakvol design
De gaskookplaten van Bosch vallen 
vooral op door hun elegante vormgeving. 
Smaakvol design en gebruiksgemak liggen 
bij het ontwerp van de gaskookplaten 
van Bosch dicht bij elkaar. Functionele 
en esthetische vormgeving zijn volledig 
in balans. Zo zijn de bedieningsknoppen 
aan de voorzijde niet alleen mooi, maar 
ook heel handig in het gebruik, of u nu 
rechtshandig of linkshandig bent.

Gemakkelijk te gebruiken.
Gemakkelijk te reinigen.
Gemakkelijk lief te hebben.

Dit toestel is niet beschikbaar in ons gamma.
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Eigenschappen afhankelijk van het model.

Mooi en praktisch: piano-a-filo
Onze piano-a-filo gaskookplaten zien er 
adembenemend elegant uit. Het oppervlak waarin 
de pannendragers en de bedieningsknoppen 
geïntegreerd zijn, kan volledig vlak in het werkblad 
worden ingebouwd. Uiteraard kan de kookplaat ook 
op de klassieke manier worden geplaatst, lichtjes 
verhoogd op het werkblad. 

Perfect schone rondingen
Dankzij de afgeronde randen zijn onze gaskookplaten 
moeiteloos schoon te maken – het vuil kan immers 
nergens ophopen. Daarnaast verkleuren inox 
oppervlakken minder snel rond de branders, zodat 
de bedrukking rond de knoppen nooit verdwijnt, ook 
niet als u de kookplaat intensief reinigt.
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Inbouwschema’s zie blz. 207-211

De gaskookplaten in hardglas Piano-a-filo

PPS9A6B90 - Serie 6 PPQ7A6B20 - Serie 6 PPP6A6B20 - Serie 6

cm
90

   
cm
75

  
cm
60

  

Comfort/
Zekerheid

-  Gaskookplaat zwart hardglas 90 cm
-  5 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders,  
1 spaarbrander en 1 wokbrander

-  Links: Wokbrander 4 kW
-  Midden achter: normale brander 1.75 kW
-  Midden voor: spaarbrander 1 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Wokbrander
-  FlameSelect
-  Éénhandsontsteking
-  Individuele zwarte gietijzeren 
pannendragers

-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 
(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Gaskookplaat hardglas 75 cm
-  5 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders,  
1 spaarbrander en 1 wokbrander

-  Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW
-  Links vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  Centraal: Wokbrander 4 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Wokbrander
-  FlameSelect
-  Éénhandsontsteking
-  Individuele gietijzeren pottendragers
-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 
(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Gaskookplaat hardglas 60 cm
-  4 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders 
en 1 spaarbrander

-  Links achteraan : Normaalbrander 1.75 kW
-  Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  FlameSelect
-  Éénhandsontsteking
-  Individuele gietijzeren pottendragers
-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 
(28-30/37mbar) meegeleverd

Design - Zwaardknoppen
- Twee inbouwmogelijkheden: 
 -  Vlakinbouw in een stenen of 

granieten blad
 -  Standaard ingebouwd (voor een nis 

van 56 cm)

- Zwaardknoppen
- Twee inbouwmogelijkheden: 
 -  Vlakinbouw in een stenen of 

granieten blad
 -  Standaard ingebouwd (voor een nis 

van 56 cm)

- Zwaardknoppen
- Twee inbouwmogelijkheden: 
 -  Vlakinbouw in een stenen of 

granieten blad
 -  Standaard ingebouwd (voor een nis 

van 56 cm)

Afmetingen -  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 915 x 520 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 850-852 x 490-502 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-   Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 752 x 520 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 560-562 x 480-492 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 590 x 520 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 560-562 x 480-492 mm

Toebehoren -  Blz. 95 -  Blz. 95 -  Blz. 95

Marktprijs/
Kleur

 € 1219,99*  € 1009,99*  € 829,99*
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Inbouwschema’s zie blz. 207-211

PNP6B6B90 - Serie 4

cm
60

  

-  Gaskookplaat - zwart hardglas 60 cm
-  4 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders 

en 1 spaarbrander
-  Links achteraan : Normaalbrander tot 

1.75 kW afhankelijk van het type gas
-  Rechts achteraan: Sterkbrander tot  

3 kW afhankelijk van het type gas
-  Links vooraan: Normaalbrander tot  

1.75 kW afhankelijk van het type gas
-  Rechts vooraan: Sudderbrander  

tot 1 kW afhankelijk van het type gas
-  Éénhandsontsteking
-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Individuele zwarte gietijzeren 

pannendragers
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 

(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Zwaardknoppen
-  Hardglas oppervlak

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Toestelafmetingen (BxD):  
590 x 520 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 560 x 480 mm

-  Blz. 95

 € 479,99*

Toebehoren in optie

Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds-  
en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store  
of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Ref.
Beschrijving

Markt-
prijs P

P
S

P
P

Q

P
P

P

P
N

P

P
C

R

P
C

Q

P
G

Q

P
C

P

P
G

H

P
G

P

HEZ298105 Sudderplaat € 32,99**

HEZ298107 Wokring € 32,99**

Gaskookplaten

HEZ298105
Sudderplaat

HEZ298107
Wokring



|96 Kookplaten

Gaskookplaten in inox

PCR9A5B90 - Serie 8 PCQ7A5B90 - Serie 6 PGQ7B5B90 - Serie 8

cm
90

 
cm
75

  
cm
75

  

Comfort/
Zekerheid

-  Gaskookplaat inox 90 cm
-  5 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders,  
1 spaarbrander en 1 wokbrander

-  Links achteraan : Normaalbrander  
1.75 kW

-  Links vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  Centraal: Wokbrander 5 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Wokbrander met dubbele vlamringen
-  FlameSelect
-  Éénhandsontsteking
-  Gietijzeren pottendragers met rubberen 
voetjes

-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 
(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Gaskookplaat inox 75 cm
-  5 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders,  
1 spaarbrander en 1 wokbrander

-  Links achteraan : Normaalbrander  
1.75 kW

-  Links vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  Centraal: Wokbrander 4 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Wokbrander
-  FlameSelect
-  Éénhandsontsteking
-  Gietijzeren pottendragers met rubberen 
voetjes

-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 
(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Gaskookplaat inox 75 cm
-  5 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders,  
1 spaarbrander en 1 wokbrander

-  Links achteraan : Normaalbrander  
1.75 kW

-  Links vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  Centraal: Wokbrander 3,3 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Wokbrander
-  Éénhandsontsteking
-  Gietijzeren pottendragers met rubberen 
voetjes

-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 
(28-30/37mbar) meegeleverd

Design -  Zwaardknoppen -  Zwaardknoppen -  Zwaardknoppen

Afmetingen -  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 915 x 520 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 850-852 x 490-502 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 750 x 520 m

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 560-562 x 480-492 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 750 x 520 m

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 560 x 480 mm

Toebehoren -  Blz. 95 -  Blz. 95 -  Blz. 95

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1049,99* -  Inox € 799,99* - Inox € 589,99*

Inbouwschema’s zie blz. 207-211
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PCP6A5B90 - Serie 6 PGH6B5B90 - Serie 4 PGP6B5B90 - Serie 4

cm
60

  
cm
60

  
cm
60

 

-  Gaskookplaat inox 60 cm
-  4 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders 

en 1 spaarbrander
-  Links achteraan : Normaalbrander  

1.75 kW
-  Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  FlameSelect
-  Éénhandsontsteking
-  Gietijzeren pottendragers met rubberen 

voetjes
-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 

(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Gaskookplaat inox 60 cm
-  4 gasbranders
-  1 wok brander, 2 normale branders en 

1 spaarbrander
-  Links achteraan : Normaalbrander  

1.75 kW
-  Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Rechts achteraan: wokbrander 3,3 kW
-  Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  Éénhandsontsteking
-  Gietijzeren pottendragers met rubberen 

voetjes
-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 

(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Gaskookplaat inox 60 cm
-  4 gasbranders
-  1 sterke brander, 2 normale branders 
en 1 spaarbrander

-  Links achteraan : Normaalbrander  
1.75 kW

-  Links vooraan: Normaalbrander 1.75 kW
-  Rechts achteraan: Sterkbrander 3 kW
-  Rechts vooraan: Sudderbrander 1 kW
-  Éénhandsontsteking
-  Thermokoppelbeveiliging
-  Afgesteld op aardgas (20 mbar)
-  Gietijzeren pottendragers met rubberen 
voetjes

-  Inspuitstukken voor butaan/propaangas 
(28-30/37mbar) meegeleverd

-  Zwaardknoppen -  Zwaardknoppen -  Zwaardknoppen

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  

45 x 582 x 520 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

45 x 560-562 x 480-492 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  

45 x 582 x 520 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

45 x 560 x 480 mm

-  Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
-  Afmetingen toestel (HxBxD):  
45 x 582 x 520 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
45 x 560 x 480 mm

-  Blz. 95 -  Blz. 95 -  Blz. 95

-  Inox € 579,99* -  Inox € 419,99* -  Inox € 389,99*

Inbouwschema’s zie blz. 207-211
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Dampkappen
In de keuken nauwelijks hoorbaar. In het stroomverbruik  

zo goed als onzichtbaar. Bijzonder stil, bijzonder efficiënt,  

bijzonder intensief: met onze damkappen wordt koken een  

bijzondere beleving voor alle zintuigen.
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PerfectAir
De nieuwe PerfectAir-sensor checkt constant de lucht en regelt automatisch 
de zuigkracht naargelang van de dampen en geuren die zich ontwikkelen 
- constant, nauwkeurig en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijker-
tijd draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het minimale vereiste 
extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kunt u zich helemaal focussen op wat u 
kookt in plaats van constant de dampkap te regelen.
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Een dampkap is perfect wanneer ze optimaal in uw keuken geïntegreerd 

wordt op het vlak van design, functionaliteit en prestaties.

Een blikvanger met zuivere topprestaties.

EcoSilence
Drive

EcoSilence Drive 
Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige 
ventilator met EcoSilence Drive-motortechnolo-

gie bespaart een nieuwe Bosch-dampkap jaarlijks meer 
dan 80 % energie t.o.v. een conventionele dampkap en is 
deze motor uiterst stil*.

Efficiënte filtertechniek
Efficiënte filtertechniek voor een hoge vetafscheidingsgraad 
en minder schoonmaakwerk: de efficiënte metalen vetfilter of 
de esthetische, geperforeerde filter uit roestvast staal.

Luchtafvoer en kringloopwerking
Alle dampkappen van Bosch zijn verkrijgbaar in uitvoerin-
gen voor luchtafvoer en voor kringloopwerking. Voor nog 
betere resultaten in kringloopwerking beschikt u voor heel 
wat modellen over de optionele CleanAir Plus-module, 
eveneens beschikbaar in geïntegreerde versie. 

Regenereerbare koolstoffilter
De regenereerbare koolstoffilter neemt gegarandeerd 90% 
van de geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de 
komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u die allen 
in de oven te leggen op 200°C gedurende 2 uur. Daarna is 
de filter weer klaar voor gebruik. 

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende 
een uur per dag op stand 2 en inschakeling van 
de verlichting gedurende 2 uur per dag.
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Luchtafvoer en kringloopwerking  
van Bosch hebben één ding gemeen:  
ze zijn reukloos.

Luchtafvoer
Dampkappen met luchtafvoer zijn krachtig en efficiënt. 
Kookgeurtjes, vet en damp worden aangezogen, gefilterd 
en via een afvoerbuis naar buiten gevoerd. Belangrijk 
hierbij is de toevoer van voldoende verse lucht, bijvoor-
beeld via een open venster. De installatie van luchtafvoer-
systemen is echter complex en niet altijd mogelijk, bijvoor-
beeld in lage-energiewoningen of passiefhuizen.

Kringloopwerking
De kringloopwerking van een dampkap is gebaseerd op 
het principe van de luchtverversing. In plaats van de 
aangezogen kookdampen via een afvoerbuis naar buiten te 
blazen en verse lucht via het venster binnen te laten, 
wordt de lucht bij kringloopwerking gefilterd en gereinigd. 
In een ononderbroken kringloop wordt de lucht op deze 
manier steeds ververst. Alle dampkappen van Bosch zijn 
verkrijgbaar als model met kringloopwerking. Hiervoor is 
altijd een actieve koolstoffilter (verkrijgbaar als special 
toebehoren) vereist: hetzij de standaard actieve koolstof-
filter of de bijzonder krachtige CleanAir-module.

Ongeacht voor welke werking u kiest, Bosch biedt alle modellen en design-

reeksen aan voor luchtafvoer of kringloopwerking. Zo realiseert u altijd het-

zelfde: een aangename en frisse omgeving.

Keukenafmetingen:
L x B x H 

Ruimtevolume Luchtverversing x  
ruimtevolume

Ventilatorvermogen bij gemid-
deld gebruik (2-3 kookplaten)

4 x 4 x 2,5 m 40 m3 6 x 40 m3 240 m3

Vuistregel 
Voor een evenwichtige en aangename omgeving moet de lucht 6 tot 12 
keer per uur volledig ververst worden. Om dit te realiseren, moet de 
luchtverversingscapaciteit, d.w.z. het vermogen van de dampkap, op het 
ruimtevolume afgestemd zijn. Met een eenvoudige vuistregel kan u, 
overeenkomstig de grootte van uw keuken, probleemloos het vereiste 
vermogen berekenen. Zo bepaalt u het volume van de ruimte. Indien uw 
keuken bijvoorbeeld 16 m² groot is en 2,5 meter hoog is, levert dit een 
volume van 40 m³ op. Wanneer we ervan uitgaan dat de lucht 6 maal per 
uur ververst wordt en u met 2 tot 3 kookplaten kookt, is er een luchtver-
versingscapaciteit van 240 m³ vereist. 

Bij een intensiever gebruik en een luchtverversing van 12 maal per uur, 
is een capaciteit van 480 m³ vereist. U moet dus voor een dampkap met 
een luchtverversingscapaciteit van 240 tot 480 m³ kiezen. Hierbij moet u 
ervoor zorgen dat uw dampkap de maximumwaarde – bijvoorbeeld 480 
m³ – ook in een lagere vermogensstand kan bereiken. Zo heeft u nog wat 
reserve voor eventueel hogere eisen. Bovendien wordt er op een lagere 
stand minder geluid gegenereerd.
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Efficiënte recirculatietechnologie voor 
een perfect schone lucht in de keuken.

De recirculatiemodule van Bosch is toonaangevend op het gebied van 

dampkappen met kringloopwerking en biedt een oplossing op maat voor de 

meest uiteenlopende behoeften. Naast de standaard koolstoffilter zorgt de 

extreem efficiënte CleanAir Plus-filter met anti-pollenfunctie voor perfect propere 

lucht, terwijl de regenereerbare actieve koolstoffilter een bijzonder betrouwbare 

geurreductie garandeert, en dat over een periode van wel 10 jaar.

CleanAir Plus: ongeëvenaarde efficiëntie
Welke dampkap u ook heeft – plafonddampkap, Flat Design of Head-
Free wanddampkap – De CleanAir Plus-recirculatiemodule integreert 
er zich naadloos in. Personen met een allergie kunnen nu opgelucht 
ademhalen: de speciale CleanAir Plus-filter verwijdert namelijk 99% 
van alle pollen uit de lucht.

De module is volledig uitgerust om in kringloopwerking te kunnen 
functioneren (zie componenten rechts). Elke 12 tot 18 maanden moet 
de filter vervangen worden.

Bosch biedt u echter ook een duurzamere oplossing aan: de regene-
reerbare actieve koolstoffilter. Deze filter wordt op 200 °C gedurende 
120 minuten in de oven geregenereerd, en gaat zo tot wel 10 jaar mee. Voorbeeld: CleanAir Plus-module voor wanddampkap

Standaard actieve 
koolstoffilter

 60-80% geurreductie
 Na 6-12 maanden vervangen
 Vislucht-werende coating

CleanAir standard filter 
 Tot 85% geurreductie
  Na 6-12 maanden vervangen
 Vislucht-werende coating
  Lamellenfilter
  Rechtstreeks in de dampkap 

ingebouwd, na de vetfilters

CleanAir Plus-filter 
 Meer dan 90% geurreductie
  Na 12-18 maanden 

vervangen
 Vislucht-werende coating
  Lamellenfilter met  geluids- 

vermindering en meer  
afvoervermogen

  Filtert 99% van alle pollen  
uit de lucht

Regenereerbare actieve 
koolstoffilter

  Meer dan 90% geurreductie
  Gaat tot wel 10 jaar mee
  Om de 4 maanden 

regenereren
  Op 200 °C in de oven 

regenereren (warme lucht) 
gedurende 120 min.
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Mooi, wanneer iets even  
perfect werkt als het eruitziet.
Gewoon alles onder controle: selecteer één van onderstaande  

bedieningen die een precieze sturing combineren met intelligente  

extra functies.

Bediening met ring
Het is leuk als een toestel even goed werkt als het eruitziet.
Net als de Bosch-ovens zijn onze Serie 8 dampkappen 
uitgerust met een intuïtieve ringvormige bedieningsknop. U 
regelt de kracht van de dampkap met een lichte draai aan 
de centrale inox ring. Het geselecteerde niveau wordt 
weergegeven op het display binnenin de ring. Deze bedie-
ning met geïntegreerde ring helpt u om alle belangrijke 
functies van uw dampkap te regelen, en zorgt ervoor dat 
uw dampkap perfect bij uw oven past.

DirectSelect en LightLine
Bedien uw dampkap zoals u uw kookplaat bedient: met 
DirectSelect kunt u het gewenste vermogensniveau instel-
len en functies als de PerfectAir-sensor, de nalooptijd en 
het verlichtingsniveau direct regelen. U kunt ook de filter-
verzadigingsindicatie aflezen, zodat u altijd weet wanneer 
de filter moet worden gereinigd. Met DirectSelect kunt u 
uw dampkap niet alleen bedienen met een simpele druk op 
de knop, maar past het uiterlijk van uw afzuigkap perfect bij 
dat van kookplaten met DirectSelect-bediening.

TouchSelect 
Met de gebruiksvriendelijke TouchSelect-bediening kun je 
direct kiezen uit verschillende vermogensniveaus en inten-
siefstanden. Op het bedieningspaneel kan je ook de verlich-
ting gemakkelijk aan en uit te zetten.

Knoppenbediening
Overzichtelijker kan een bediening haast niet zijn: 3 schake-
laars voor 3 vermogensstanden en één om het licht aan en 
uit te schakelen.
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In dit licht ziet zelfs de  
elektriciteitsfactuur er goed uit.

LED-verlichting
De LED-verlichting overtuigt met een lange levensduur tot 
40.000 uur (ofwel een gebruik van 2,7 uur per dag gedu-
rende ongeveer 40 jaar). Dankzij het bijzonder zuinige 
verbruik van slechts 3 Watt per LED-lamp, wordt tot 85 % 
stroom bespaard t.o.v. traditionele 20 Watt halogeenspots*. 
Met een lichtsterkte van 890 lux leveren deze LED-lampen 
op dit ogenblik het helderste licht op de markt.

SoftLight en dimfunctie
Bij het inschakelen van het SoftLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt
deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af.
Met de dimfunctie kunt u de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder
werklicht.

De uiterst efficiënte LED-verlichting laat niet alleen uw keuken schitte-

ren, zelfs de elektriciteitsfactuur ziet er goed uit. En dit gedurende lange 

tijd, met een levensduur van wel 40 jaar.

*  Dampkap van 90 cm breed met 3 LS-halogeenspots (van 20 W) 
in vergelijking met een uitvoering met 3 LED-premiumlampen (van 3 W).
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Plafonddampkappen: 
voor meer ruimte en 
overal frisse lucht. 
 

Nauwelijks hoorbaar in de keuken. Nauwe-

lijks merkbaar op de energierekening. Zeer 

stil, uiterst efficiënt, heel eenvoudig in 

gebruik: onze plafonddampkappen zijn een 

bijzondere ervaring voor alle zintuigen.

Design en verlichting
Onze plafonddampkappen beschikken over een energie-
efficiënte LED-verlichting voor een helder zicht op de 
kookplaat. De moderne decoratieplaat verbergt elegant de 
filters. Voor meer sfeer in de keuken kan u gebruik maken van 
de dimfunctie.

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

Compact design
De combinatie van compact design (20 cm hoog) en 
geïntegreerde LED-verlichting is ideaal voor moderne 
keukens met een vals plafond. Deze slimme oplossing zorgt 
ook voor een geheel verlichte kookplaat en biedt zelfs bij 
maximaal vermogen een bijzonder stille werking. 

Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de 
geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw 
dampkap in alle rust aan in de Home Connect app. 
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Inbouwschema’s zie blz. 212-223

Plafonddampkap - 90 x 50 cm Plafonddampkap - 90 x 50 cm

Plafonddampkap en Compacte Plafonddampkap

DRC97AQ50 - Serie 6                          DRC96AQ50 - Serie 6

 
cm
90

  
EcoSilence

Drive   
cm
90

  
EcoSilence

Drive   

Algemene 
informatie

-  Energie-efficiëntieklasse**: A1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 34 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: E1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse: B1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 33.3 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: E1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB1)

Werking / 
Vermogen

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet 

de dampkap aangepast worden met een CleanAir-
module (toebehoren in optie)

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 458 m³/u 
intensiefstand: 798 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

-  Compacte plafonddampkap voor een verlaagd 
plafond van minimum 20 cm hoogte

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking 
-  Voor het functioneren in kringloopwerking, moet 

de dampkap aangepast worden met een cleanAir-
module (toebehoren in optie)

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 432 m³/u 
intensiefstand: 745 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

-  Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
-  HoodControl: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
-  3 vermogens + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling
-  Naventilatie (10 minuten)
-  Dubbele luchtstroom
-  Infrarood afstandsbediening
-  Elektronische bediening via  LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking 458 m³/u:  

56 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN  
60704-2-13

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
-  Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 

3 W (3500 K)
-  Softlight - Dimfunctie
-  Easy to clean binnenframe in inox

-  Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
-  HoodControl: bedien de dampkap vanaf de 

kookplaat (met bijpassende kookplaat)
-  3 vermogens + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling
-  Naventilatie (10 minuten)
-  Infrarood afstandsbediening
-  Elektronische bediening via LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking 432 m³/u:  

61 dB(A) re 1 pW  volgens de norm DIN/EN 
60704-2-13 

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter 

en aktiefkoolfilter
-  Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 

3 W (3500K)
-  Softlight - Dimfunctie
-  Easy to clean binnenframe in inox

Design: -  Randafzuiging
-  Filterafdekking volledig in inox

-  Randafzuiging
-  Filterafdekking volledig in inox

Afmetingen -  Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal 
voor een optimale werking van de dampkap: ø 
150 mm

-  Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  

299 x 888 x 487 mm

-  Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal 
voor een optimale werking van de dampkap: ø 
150 mm

-  Toestelafmetingen (BxD): 900 x 500 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
189 x 886 x 485 mm

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1589,99* - Inox € 1739,99*
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Hood
Control

Hood
Control

30 cm

19 cm
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Inbouwschema’s zie blz. 212-223

Decoratieve eilanddampkappen

DIB98JQ50 - Serie 6 DIB97JP50 - Serie 6 

  
cm
90

  
EcoSilence

Drive   PerfectAirPerfectAir  
cm
90

 
EcoSilence

Drive  

Algemene 
informatie

-  Energie-efficiëntieklasse**: A+1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 31.6 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: A1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 31.3 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB1)

Werking / 
Vermogen

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir 
Plus starterset (in optie) nodig

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 445 m³/u 
intensiefstand: 867 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir 
Plus starterset (in optie) nodig

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 444 m³/u 
intensiefstand: 718 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

-  3 vermogens + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 
minuten

-  Naventilatie (10 minuten)
-  PerfectAir sensor
-  Elektronische bediening via DirectSelect en Lightline
-  Geluidsniveau bij normale werking 445 m³/u:  
54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 
aktiefkoolfilters

-  Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W  
(3500 K)

-  Softlight - Dimfunctie
-  easy to clean Binnenframe

-  3 vermogens + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 
minuten

-  Naventilatie (10 minuten)
-  Elektronische bediening via DirectSelect en Lightline
-  Geluidsniveau bij normale werking 444 m³/u:  
54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 
aktiefkoolfilters

-  Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W  
(3500 K)

-  Softlight - Dimfunctie
-  easy to clean Binnenframe

Design: -  Design-filterafdekking in inox -  Design-filterafdekking in inox

Afmetingen -  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm

-  Toestelafmetingen met CleanAir Plus module  
(HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm

-  Toestelafmetingen met CleanAir Plus module  
(HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 2049,99* - Inox € 1739,99*

Box-Design Box-Design 
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DIB97IM50 - Serie 4 

cm
90

 

Algemene 
informatie

-  Energie-efficiëntieklasse**: B1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 73.6 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB1)

Werking / 
Vermogen

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir 
Plus starterset (in optie) nodig

 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 438 m³/u 
intensiefstand: 754 m³/u

Comfort / 
Zekerheid

 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 438 m³/u:  
57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 4 LED-modulen van 1,5 W (3500 
K)

 - easy to clean Binnenframe

Design: 

Afmetingen  - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 744-924 x 898 x 600 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 744-1044 x 898 x 600 mm

 - Toestelafmetingen met CleanAir Plus module  
(HxBxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1409,99*

Box-Design 

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

* 
Vr

ijb
lij

ve
nd

 a
an

b
ev

ol
en

 m
ar

kt
p

ri
js

 - 
B

T
W

 e
n 

R
ec

up
el

b
ijd

ra
ge

 €
 1

 in
b

eg
re

p
en

.
**

 O
p 

ee
n 

sc
ha

al
 v

an
 e

ne
rg

ie
-e

ffi
ci

ën
ti

ek
la

ss
en

 v
an

 A
++

+ 
to

t 
D

1)
 In

 o
ve

re
en

st
em

m
in

g 
m

et
 d

e 
E

U
-r

eg
ul

er
in

g 
N

° 
65

/2
01

4



|110 Dampkappen

De nieuwe Flat Design  
en HeadFree dampkappen.
Welke smaak u ook hebt, wij hebben de ideale dampkap voor u.

Bediening met ring
Het is leuk als een toestel even goed 
werkt als het eruitziet. Net als de 
Bosch-ovens zijn onze Serie 8 damp-
kappen uitgerust met een intuïtieve 
ringvormige bedieningsknop. U regelt 
de kracht van de dampkap met een 
lichte draai aan de centrale inox ring. 
Het geselecteerde niveau wordt weer-
gegeven op het display binnenin de 
ring. Deze bediening met geïntegreerde 
ring helpt u om alle belangrijke functies 
van uw dampkap te regelen, en zorgt 
ervoor dat uw dampkap perfect bij uw 
oven past.

De dampkappen van Bosch zijn zo ontwor-
pen dat die perfect bij uw Bosch-oven 
passen. Dit knap staaltje van uiterst precies 
vakmanschap en doordacht design tot in de 
kleinste details wordt zonder twijfel een 
blikvanger in uw keuken. Wanneer zich 
uitzonderlijk veel damp ontwikkelt en u wilt 
de afzuigkracht een extra boost geven, 
hoeft u alleen maar het klepje op een kier te 
zetten en de stoom wordt nog efficiënter 
afgevoerd. Kiest u voor een recirculatiemo-
del, dan hebt u geen schouw nodig en komt 
de elegantie van de dampkap nog beter tot 
haar recht. De vorm van de dampkap gaat 
onopvallend in uw keukenomgeving op.
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Voert onaangename geurtjes  
automatisch af.
Onze dampkappen verwijderen snel en efficiënt geurtjes en vetpartikels uit  

de lucht in uw keuken zodat u op elk moment vrij en gezond kunt ademen 

voor, tijdens en na het koken. Hoe gaat dat in z’n werk? Ontdek het zelf:

PerfectAir-sensor
De nieuwe PerfectAir-sensor checkt continu de lucht en 
regelt automatisch de zuigkracht naargelang van de dam-
pen en geuren die zich ontwikkelen - constant, nauwkeurig 
en los van de niveaus die u hebt ingesteld. Tegelijkertijd 
draait de dampkap zo stil mogelijk doordat alleen het mini-
male vereiste extractieniveau wordt geactiveerd. Zo kunt u 
zich helemaal focussen op wat u kookt in plaats van con-
stant de dampkap te regelen.

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

Bedien uw dampkap nu volledig vanop afstand dankzij de 
geïntegreerde Wifi-module. Zo past u de instellingen van uw 
dampkap in alle rust aan in de Home Connect app. Selec-
teer bijvoorbeeld de automatische naventilatie nadat u uw 
kookplaat heeft uitgeschakeld. Daarnaast geeft de app u 
ook informatie over het onderhoud van uw dampkap. Home 
Connect zorgt voor een nog praktischer gevoel tijdens het 
koken.
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DWF97RV60 - Serie 8 DWF97RU60 - Serie 8

cm
90

 
EcoSilence

Drive  PerfectAirPerfectAir
cm
90

 
EcoSilence

Drive  

Algemene 
informatie

 - Energie-efficiëntieklasse**: B1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB1)

 - Energie-efficiëntieklasse**: B1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 40 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB1)

Werking / 
Vermogen

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset 
of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 394 m³/u 
intensiefstand: 717 m³/u

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset 
of CleanAir Plus module geplaatst worden (toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 394 m³/u 
intensiefstand: 717 m³/u

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

 - Home Connect: Start en controle op afstand
 - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met 
bijpassende kookplaat)

 - Volautomatische dampkap
 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
 - PowerBoost positie
 - PerfectAir sensor
 - Elektronische bediening via bediening ring en LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 394m³/u:  
57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
 - Softlight - Dimfunctie
 - Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe

 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Automatische naventilatie instelbaar: 1-99 min
 - PowerBoost positie
 - Elektronische bediening via bediening met ring en LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 394m³/u:  
57 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
 - Softlight - Dimfunctie
 - Easy-wandbevestiging systeem
 - Easy to clean Binnenframe

Design:  - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas

 - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas

Afmetingen  - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking: 
met schouw  (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm 
zonder schouw (HxBxD): 550 x 890 x 263 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-
module: met externe schouw (HxBxD): 1209 x 890 x 263 mm 
met telescopische schouw (HxBxD): 1279-1549 x 890 x 263 mm

 - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 1019-1289 x 890 x 263 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking: 
met schouw  (HxBxD): 1079-1349 x 890 x 263 mm 
zonder schouw (HxBxD): 550 x 890 x 263 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-
module: met externe schouw (HxBxD): 1209 x 890 x 263 mm 
met telescopische schouw (HxBxD): 1279-1549 x 890 x 263 mm

 - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

-  Zwart € 2049,99* -  Zwart € 1869,99*

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

Flat DesignFlat Design

Flat Design dampkappen

Hood
Control
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Inbouwschema’s zie blz. 212-223

DWF97KM60 - Serie 6

 
cm
90

 
EcoSilence

Drive  

 - Energie-efficiëntieklasse**: A1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 39 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB1)

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset 
of CleanAir Plus-module geplaatst worden (toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 404 m³/u 
intensiefstand: 739 m³/u

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - PowerBoost positie
 - Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 404m³/u:  
58 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
 - Easy-wandbevestiging systeem
 - Easy to clean Binnenframe

 - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking:  
met schouw  (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263 mm 
zonder schouw (HxBxD): 500 x 890 x 263 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-
module: met externe schouw (HxBxD): 1159 x 890 x 263 mm 
met telescopische schouw (HxBxD): 1229-1499 x 890 x 263 mm

- Blz 134-137

-  Zwart € 1589,99*

Flat Design
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DWK98PR60 - Serie 8

 
cm
90

   
EcoSilence

Drive  PerfectAirPerfectAir

Algemene 
informatie

 - Energie-efficiëntieklasse**: A+1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 31.5 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB1)

Werking / 
Vermogen

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset 
of CleanAir Plus-module geplaatst worden (toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 467 m³/u 
intensiefstand: 837 m³/u

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

 - Home Connect: Start en controle op afstand
 - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met 
bijpassende kookplaat)

 - Volautomatische dampkap
 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Naventilatie (10 minuten)
 - Dubbele luchtstroom
 - PowerBoost positie
 - PerfectAir sensor
 - Elektronische bediening via DirectSelect en lightline
 - Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 467m³/u:  
55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 3 W (3500 K)
 - Softlight - Dimfunctie
 - Easy-wandbevestiging systeem - Easy to clean Binnenframe

Design:  - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas

Afmetingen  - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 957-1227 x 894 x 548 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking:  
met schouw  (HxBxD): 1017-1287 x 894 x 548 mm 
zonder schouw (HxBxD): 480 x 894 x 548 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-
module: met externe schouw (HxBxD): 1147 x 894 x 548 mm 
met telescopische schouw (HxBxD): 1217-1487 x 894 x 548 mm

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

-  Zwart € 1919,99*

HeadFree dampkappen

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

HeadFree Glass Design

Hood
Control
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DWK97JQ60 - Serie 6 DWK97JM60 - Serie 6

 
cm
90

 
EcoSilence

Drive   PerfectAirPerfectAir  
cm
90

 
EcoSilence

Drive   

 - Energie-efficiëntieklasse**: A1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 34.6 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB1)

 - Energie-efficiëntieklasse**: A+1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 32.1 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB1)

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset 
of CleanAir Plus-module geplaatst worden (toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 431 m³/u 
intensiefstand: 714 m³/u

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset 
of CleanAir Plus-module geplaatst worden (toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - «Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 436 m³/u 
intensiefstand: 722 m³/u»

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie
 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Naventilatie (10 minuten)
 - Dubbele luchtstroom
 - PowerBoost positie
 - PerfectAir sensor
 - Elektronische bediening via DirectSelect en lightline
 - Geluidsniveau bij normale werking 431m³/u:   
53 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van metalen vetfilter en aktiefkoolfilter
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
 - Softlight - Dimfunctie
 - Easy-wandbevestiging systeem
 - Easy to clean Binnenframe

 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Dubbele luchtstroom
 - PowerBoost positie
 - Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 436m³/u:  
54 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
 - Easy-wandbevestiging systeem
 - Easy to clean Binnenframe

 - Randafzuiging
 - Filterafdekking volledig in inox

 - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking:  
met schouw  (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm 
zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-
module met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm 
met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 928-1198 x 890 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking:  
met schouw  (HxBxD): 988-1258 x 890 x 499 mm 
zonder schouw (HxBxD): 452 x 890 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-
module met externe schouw (HxBxD): 1118 x 890 x 499 mm 
met telescopische schouw (HxBxD): 1188-1458 x 890 x 499 mm

- Blz 134-137 - Blz 134-137

- Zwart € 1509,99* -  Zwart € 1279,99*

HeadFree Glass DesignHeadFree Glass Design
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HeadFree dampkappen

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

HeadFree Glass Design HeadFree Glass Design

DWK87CM60 - Serie 4 DWK87CM20 - Serie 4

cm
80

 
cm
80

 

Algemene 
informatie

 - Energie-efficiëntieklasse: B1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 56.6 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: B1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB1)

 - Energie-efficiëntieklasse: B1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 56.6 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: B1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB1)

Werking / 
Vermogen

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een 
starterset of CleanAir Plus-module geplaatst worden  
(toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 416 m³/u 
intensiefstand: 700 m³/u

 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een 
starterset of CleanAir Plus-module geplaatst worden  
(toebehoren in optie)

 - Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 416 m³/u 
intensiefstand: 700 m³/u

 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / 
Zekerheid

 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 416 m³/u:  
58 dB(A) re 1 pW  volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 1,5 W (3500K)
 - Easy-wandbevestiging systeem
 - easy to clean Binnenframe

 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 416 m³/u:  
58 dB(A) re 1 pW  volgens de norm DIN/EN 60704-2-13 

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 1,5 W (3500K)
 - Easy-wandbevestiging systeem
 - easy to clean Binnenframe

Design:  - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas

 - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas

Afmetingen  - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 928-1198 x 790 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
met schouw  (HxBxD): 988-1258 x 790 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
zonder schouw (hxbxd): 452 mm x 790 x 499 mm

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 928-1198 x 790 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
met schouw  (HxBxD): 988-1258 x 790 x 499 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
zonder schouw (hxbxd): 452 mm x 790 x 499 mm

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

-  DWK 87CM60 - Zwart € 1049,99* -  DWK 87CM20 - Wit € 1049,99*
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Inbouwschema’s zie blz. 212-223

HeadFree Glass Design HeadFree Glass Design

DWK87EM60 - Serie 2 DWK67EM60 - Serie 2 

cm
80

 
cm
60

 

 - Energie-efficiëntieklasse: B1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 59.4 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB1)

 - Energie-efficiëntieklasse: B1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 59.4 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB1)

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een 
starterset of CleanAir Plus-module geplaatst worden  
(toebehoren in optie)

 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 399 m³/u 
intensiefstand: 670 m³/u

 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een 
starterset of CleanAir Plus-module geplaatst worden  
(toebehoren in optie)

 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 399 m³/u 
intensiefstand: 670 m³/u

 - 2 luchtingangen: Voorzijde en onderzijde

 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Elektronische bediening via TouchSelect, LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 60 dB(A) re 1 pW 
volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 1,5 W 
(3500K)

 - 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Elektronische bediening via TouchSelect, LED-indicatie
 - Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 60 dB(A) re 1 pW 
volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 1,5 W (3500K)

 - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas zwart

 - Randafzuiging
 - Filterafdekking in glas zwart

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 780-1066 x 800 x 434 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir 
Plus-module (HxBxD): 956 x 800 x 434 mm - montage met 
buitenschouw 
1016-1306 x 800 x 434 mm - montage met telescopische 
schouw

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 780-1066 x 600 x 434 mm

 - Afmetingen in kringloopwerking met CleanAir Plus-module  
(HxBxD): 956 x 600 x 434 mm - installatie buitenste 
schouwgedeelte 
1016-1306 x 600 x 434 mm - installatie met telescopisch 
schouwgedeelte

- Blz 134-137 - Blz 134-137

-  DWK 87EM60 - Zwart € 929,99* -  DWK 67EM60 - Zwart € 879,99*
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DWB98PR50 - Serie 8 DWB98JQ50 - Serie 6

 
cm
90

   
EcoSilence

Drive  PerfectAirPerfectAir  
cm
90

 
EcoSilence

Drive    PerfectAirPerfectAir

Algemene 
informatie

 - Energie-efficiëntieklasse**: A+1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 29.9 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB1)

 - Energie-efficiëntieklasse**: A+1)

 - Gemiddeld energieverbruik: 29.9 kWu/jaar1)

 - Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

 - Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

 - Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

 - Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB1)

Werking / 
Vermogen

 -  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 
starterset (in optie) nodig

 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 430 m³/u 
intensiefstand: 843 m³/u

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

 - Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
 - Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 
starterset (in optie) nodig

 - Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 430 m³/u 
intensiefstand: 843 m³/u

 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

 - Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
 - HoodControl: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met 
bijpassende kookplaat)

 - Volautomatische dampkap
 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Naventilatie (10 minuten)
 - PerfectAir sensor
 - Elektronische bediening via DirectSelect en Lightline
 - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u:  
55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en aktiefkoolfilters
 - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
 - Softlight - Dimfunctie
 - EasyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en correcte 
montage

 - easy to clean Binnenframe

 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Naventilatie (10 minuten)
 - PerfectAir sensor
 - Elektronische bediening via DirectSelect en Lightline
 - Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u:  
55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 
aktiefkoolfilters

 - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
 - Softlight - Dimfunctie
 - EasyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en correcte 
montage

 - easy to clean Binnenframe

Design: -  Design-filterafdekking in inox -  Design-filterafdekking in inox

Afmetingen  - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module 
(HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 
809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

 - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm

 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-
module (HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe 
schouw 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische 
schouw

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1729,99* -  Inox € 1509,99*

Decoratieve wanddampkappen

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

Box-DesignBox-Design

Hood
Control
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DWB97JP50 - Serie 6 DWB97LM50 - Serie 6

 
cm
90

 
EcoSilence

Drive    
cm
90

 
EcoSilence

Drive  

-  Energie-efficiëntieklasse**: A1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 33.6 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB1)

- Energie-efficiëntieklasse**: A1)

- Gemiddeld energieverbruik: 33.1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB1)

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 
starterset (in optie) nodig

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 427 m³/u 
intensiefstand: 702 m³/u
 - EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir 
Plus starterset (in optie) nodig

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 431 m³/u 
intensiefstand: 697 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

 - 3 vermogens + 2 intensiefstanden
 - Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
 - Naventilatie (10 minuten)
 - Elektronische bediening via DirectSelect en Lightline
 - Geluidsniveau bij normale werking 427 m³/u:  
55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

 - 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
 - Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en 
aktiefkoolfilters

 - Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
 - Softlight - Dimfunctie
 - EasyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en correcte 
montage

 - easy to clean Binnenframe

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
-  Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking 431 m³/u: 
55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13

-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
-  EasyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en correcte 
montage

-  easy to clean Binnenframe

-  Design-filterafdekking in inox - Design-filterafdekking in inox

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)
-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  

(HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  

(HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module  

(HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw 809-1139 
x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)
-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  

(HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm
-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  

(HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm
-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module  

(HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw  
(HxBxD): 809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische 
schouw

- Blz 134-137 - Blz 134-137

- Inox € 1279,99* - Inox € 1009,99*
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Box-Design Box-Design
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Decoratieve wanddampkappen

DWB97CM50 - Serie 6

 
cm
90

 
EcoSilence

Drive   

Informations 
générales

-  Energie-efficiëntieklasse**: A+1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 29 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB1)

Fonctionnement 
/ Puissance

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 

starterset (in optie) nodig
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 440 m³/u 
intensiefstand: 721 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Confort / 
Sécurité

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
-  Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking 440 m³/u:  

55 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500K)
-  EasyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en correcte 

montage
-  easy to clean Binnenframe

Design

Dimensions -  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 628-954 x 898 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 628-1064 x 898 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module 
(HxBxD): 689 x 898 x 500 mm - montage met externe schouw  
809-1139 x 898 x 500 mm - montage met telescopische schouw

Accessoires
en option

- Blz 134-137

Prix marché/
Couleur

-  Inox € 879,99*

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

Box-Design
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DWB96IM50 - Serie 4 DWB94BC50 - Serie 2 

cm
90

 
cm
90

 

-  Energie-efficiëntieklasse**: B1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 48.5 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: D1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: E1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: D1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB1)

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 

starterset (in optie) nodig
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 372 m³/u 
intensiefstand: 604 m³/u

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 

starterset (in optie) nodig
-  Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
-  Dubbele luchtstroom
-  Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking 372 m³/u:  

60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

-  3 vermogensstanden
-  Dubbele luchtstroom
-  Bedieningspaneel met druktoetsen
-  Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u:  

64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module  
(HxBxD): 703 x 900 x 500 mm -  
montage met externe schouw  
833-1163 x 900 x 500 mm -  
montage met telescopische schouw

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
(HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm

-  Toestelafmetingen met CleanAir Plus-module  
(HxBxD): 703 x 900 x 500 mm 
montage met externe schouw  
(HxBxD): 833-1163 x 900 x 500 mm 
montage met telescopische schouw

- Blz 134-137 - Blz 134-137

- Inox € 849,99* -   Inox € 599,99*

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

Box 53 mm hoog Box 53 mm hoog
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Decoratieve wanddampkappen

Inbouwschema’s zie blz. 212-223

DWP94BC50 - Serie 2 DWB67CM50 - Serie 6

 
cm
90

  
cm
60

  
EcoSilence

Drive  

Algemene 
informatie

-  Energie-efficiëntieklasse**: D1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: E1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: D1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: A1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 35.5 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB1)

Werking / 
Vermogen

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een starterset nodig
-  Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 

starterset (in optie) nodig
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 414 m³/u 
intensiefstand: 671 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

-  3 vermogensstanden
-  Dubbele luchtstroom
-  Bedieningspaneel met druktoetsen
-  Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u:  

65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
-  Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking 414 m³/u:  

60 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
-  EasyFix: speciaal ophangsysteem voor een snelle en correcte 

montage
-  easy to clean Binnenframe

Afmetingen -  Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 799-975 x 900 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 799-975 x 900 x 
500 mm

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 628-954 x 598 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD): 628-1064 x 598 
x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir Plus-module  
(HxBxD): 689 x 598 x 500 mm -  
montage met externe schouw  
(HxBxD): 809-1139 x 598 x 500 mm -  
montage met telescopische schouw

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

-  Inox € 499,99* -   Inox € 759,99*

Piramide-Design Box 46 mm hoog
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Inbouwschema’s zie blz. 212-223

DWB66IM50 - Serie 4 DWP64BC50 - Serie 2 

cm
60

 
cm
60

 

-  Energie-efficiëntieklasse**: B1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 48.1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: A1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: D1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 53.1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: E1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB1)

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 

starterset (in optie) nodig
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 368 m³/u 
intensiefstand: 605 m³/u

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een starterset nodig
-  Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 365 m³/u

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
-  Dubbele luchtstroom
-  Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking 368 m³/u:  

60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

-  3 vermogensstanden
-  Dubbele luchtstroom
-  Bedieningspaneel met druktoetsen
-  Geluidsniveau bij normale werking 365 m³/u:  

66 dB(A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 635-965 x 600 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD):  
635-1075 x 600 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking  
met CleanAir Plus-Module  
(HxBxD): 703 x 600 x 500 mm -  
montage met externe schouw  
(HxBxD): 833-1163 x 600 x 500 mm -  
montage met telescopische schouw

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal  
Ø 150 mm  (Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen bij luchtafvoer  
(HxBxD): 799-975 x 600 x 500 mm

-  Toestelafmetingen bij kringloopwerking (HxBxD):  
799-975 x 600 x 500 mm

- Blz 134-137 - Blz 134-137

-   Inox € 719,99* - inox € 419,99*

Box 53 mm hoog Piramide-Design



|124 Dampkappen|124 Dampkappen

Omdat je nooit te veel ruimte hebt.
Met onze nieuwe geïntegreerde design schouwdampkap krijgt 

u eindelijk meer ruimte naast en boven de dampkap - en niet 

alleen voor kruiden.

Stijlvolle integratie met een expressief design.
De zwart gelakte dampkap zorgt voor een elegante 
uitstraling. De donkere afwerking is te combineren 
met verschillende materialen en kleuren voor een 
individueel keukendesign.

De dampkap met T-vormige structuur dient zelf als 
opslagruimte en kan tot 10 kg aan elke kant dragen. 
Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp kunnen extra 
legplanken geïnstalleerd worden in de bovenkast links en 
rechts van de schouw, waardoor u over nog meer opberg-
ruimte beschikt – bijvoorbeeld voor kookboeken en kook-
gerei.
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Geïntegreerde design schouwdampkappen

DBB97AM60 - Serie 6 DBB67AM60 - Serie 6

cm
90

cm
60

Algemene 
informatie

- Energie-efficiëntieklasse: B1)

- Gemiddeld energieverbruik: 63.9 kWu/jaar1)

- Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

- Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

- Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

- Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB1)

- Energie-efficiëntieklasse: B*
- Gemiddeld energieverbruik: 61.9 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: B*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: B*
- Geluidsniveau bij normale werking: 63 dB*

Werking / 
Vermogen

- Geïntegreerde design schouwdampkap: Voor inbouw in een 90 cm 
brede bovenkast

- Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 459 m³/u
intensiefstand: 749 m³/u

- Geïntegreerde design schouwdampkap: inbouwbaar in een 
hangkast van 60 cm

- Geschikt voor installatie in een bodemloze hangkast.
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 459 m³/u
intensiefstand: 749 m³/u

Comfort / 
Zekerheid

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
- Glasscherm met TouchSelect voor eenvoudige bediening en betere 

dampopvang
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het 

openen en sluiten van het glasscherm
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij 

luchtafvoer: Normale werking 459 m³/u: 63 dB(A) re 1 pW
- Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 

kg opbergruimte per kant)
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werklblad: 3 LED modules van 2 W (3500K)
- Softlight
- Easy to clean oppervlakken en materialen

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchSelect en LED-indicatie
- Glasscherm met TouchSelect voor eenvoudige bediening en betere 

dampopvang.
- De ventilator en het licht gaan automatisch aan en uit bij het 

openen en sluiten van het glasscherm.
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij 

luchtafvoer: Normale werking 459 m³/u: 63 dB(A) re 1 pW
- Compact design voor meer opbergruimte op de dampkap (tot 10 

kg opbergruimte per kant).
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werklblad: 2 LED modules van 2 W (3500K)
- Softlight
- Easy to clean oppervlakken en materialen

Afmetingen - Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
- Toestelafmetingen (HxBxD): 340 x 897 x 298 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 340 x 860 x 300 mm

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm 
bijgeleverd)

- Toestelafmetingen (HxBxD): 340 x 597 x 298 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 340 x 560 x 300 mm

Toebehoren
in optie

- standaard CleanAir-Set DWZ6IB1I4: € 52,99
- CleanAir Plus-set DWZ1IX1C6: € 243,99
- Regenereerbare set DWZ1IT1D1: € 614,99
- Schouwverlenging 450-854 mm DWZ1IB6K1: € 199,99
- Schouwverlenging 187-360 mm DWZ1IB6N1: € 169,99

- standaard CleanAir-Set DWZ6IB1I4: € 52,99
- CleanAir Plus-set DWZ1IX1C6: € 243,99
- Regenereerbare set DWZ1IT1D1: € 614,99
- Schouwverlenging 450-854 mm DWZ1IB6K1: € 199,99
- Schouwverlenging 187-360 mm DWZ1IB6N1: € 169,99

Marktprijs/
Kleur

- Zwart € 999,99* - Zwart € 939,99*

Geïntegreerde design schouwdampkap Geïntegreerde design schouwdampkap
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Inbouwschema’s zie blz. 212-223
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EcoSilence Drive™
Uiterst efficiënte motor. Bespaart op stroom, maar niet op 
prestaties: de EcoSilence Drive™-motor wordt aangedreven 
door een permanente magneet en veroorzaakt geen enkele 
mechanische wrijving, waardoor er geen kracht verloren 
gaat. Dat maakt de motor niet alleen extreem robuust, 
geruisloos en duurzaam, maar ook nog eens efficiënt. Want 
door het gebruik van een krachtige ventilator met EcoSi-
lence Drive™-motortechnologie spaart een nieuwe dampkap 
van Bosch ruim 80 % energie op jaarbasis* uit.

*Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.

EcoSile
Uiterst 
prestat
door ee
mechan
gaat. D
geruislo
door he
lence D
van Bo



| 127Dampkappen

LED-verlichting
De LED-verlichting bestaat uit 4 of 6 leds met lange 
levensduur. Wanneer ze 2,7 uur per dag branden, 
gaan ze ongeveer 40 jaar mee. En met hun 890 Lux 
behoren ze momenteel tot de meest heldere verlich-
ting op de markt.

Telescopisch kader voor 60 cm en 90 cm breedte
De perfecte oplossing voor een volledig geïntegreerd 
keukenontwerp. Hiermee verdwijnt de dampkap 
gewoon in de bovenkast als hij niet wordt gebruikt. 
Hebt u hem toch nodig? Dan is hij in een handom-
draai klaar voor gebruik: een druk op de onderkant 
van de dampkap volstaat om hem weer tevoorschijn 
te laten komen.

Regenereerbare koolstoffilter
De nieuwe filter neemt gegarandeerd 90% van de 
geurtjes op. Om ervoor te zorgen dat de filter de 
komende 10 jaar geurtjes blijft opnemen, hoeft u 
die alleen in de oven te leggen op 200°C gedurende 
2 uur. Na dit regeneratieproces is de filter weer 
klaar voor gebruik.

Telescopische dampkappen:
een plezier voor alle zintuigen.

Harmonieus design en topprestaties: onze performante en geruisloze 

telescopische dampkappen kunnen bij kringloopwerking nu ook 

worden uitgerust met de speciale CleanAir Plus-module, zodat ze 

bijna even goede resultaten boeken als met luchtafvoer. En als de 

dampkap niet in gebruik is, zorgt het telescopische kader ervoor dat 

hij bijna onzichtbaar in de bovenkast verdwijnt, zodat de keuken er 

steeds keurig uitziet. Tegelijk kan de bovenkast nog worden gebruikt 

als kruidenrek.
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Telescopische dampkappen

DFS097K51 - Serie 8 DFS067K51 - Serie 8 

cm
90

 
EcoSilence

Drive    
cm
60

 
EcoSilence

Drive   

Algemene 
informatie

-  Energie-efficiëntieklasse**: B1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 38.8 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: A1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB1)

Werking / 
Vermogen

-  Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60cm 
of 90cm

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 

starterset (in optie) nodig
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 395 m³/u 
intensiefstand: 700 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

-  Telescopische dampkap: inbouwbaar in een hangkast van 60 cm
-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Bij kringloopwerking is een standaard starterset of CleanAir Plus 

starterset (in optie) nodig
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 392 m³/u 
intensiefstand: 717 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-technologie

Comfort / 
Zekerheid

-  3 vermogens + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
-  Naventilatie (10 minuten)
-  EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor
-  Elektronische bediening via DirectSelect en lightline
-  Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie
-  Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het 

telescopisch element of door de schakelaar
-  Geluidsniveau bij normale werking 395 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW 

volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
-  Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
-  Dimfunctie
-  Softlight
-  Telescopisch element met afwerkingslijst meegeleverd
-  Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

-  3 vermogens + 2 intensiefstanden
-  Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
-  Naventilatie (10 minuten)
-  EcoSensor - Luchtkwaliteit sensor
-  Elektronische bediening via DirectSelect en lightline
-  Extreem stille werking dankzij een speciale geluidsisolatie
-  Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het 

telescopisch element of door de schakelaar
-  Geluidsniveau bij normale werking 392 m³/u: 53 dB (A) re 1 pW 

volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en 

aktiefkoolfilter
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen van 1,5 W (3500 K)
-  Dimfunctie
-  Softlight
-  Telescopisch element met afwerkingslijst meegeleverd
-  Eenvoudige bevestiging van het telescopisch gedeelte

Design - Design-filterafdekking in inox - Design-filterafdekking in inox

Afmetingen -  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
-  Inbouwafmetingen (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1319,99* - Inox € 1199,99*

Inbouwschema’s zie blz. 212-223
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DFS097A51 - Serie 4 DFS067A51 - Serie 4 DFL064W53 - Serie 2 

 
cm
90

 
EcoSilence

Drive   
cm
60

 
EcoSilence

Drive  
cm
60

 

-  Energie-efficiëntieklasse**: A1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 38.1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: A1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 37.9 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 53 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: B1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 41.1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: C1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB1)

-  Telescopische dampkap: inbouwbaar in een 
hangkast van 60cm of 90cm

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Bij kringloopwerking is een standaard 
starterset of CleanAir Plus starterset  
(in optie) nodig

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 397 m³/u 
intensiefstand: 729 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-
technologie

-  Telescopische dampkap: inbouwbaar in een 
hangkast van 60 cm

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Bij kringloopwerking is een standaard 
starterset of CleanAir Plus starterset  
(in optie) nodig

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 399 m³/u 
intensiefstand: 728 m³/u

-  EcoSilence Drive - Efficiënte BLDC-
technologie

-  Telescopische dampkap: inbouwbaar in een 
hangkast van 60 cm

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Bij kringloopwerking is een starterset nodig
-  Max. luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:  

389 m³/u

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische 

terugschakeling na 6 minuten
-  Naventilatie (10 minuten)
-  Elektronische bediening via druktoetsen en 

LED-indicatie
-  Automatisch aan- en uitschakelen door het 

uittrekken van het telescopisch element of 
door de schakelaar

-  Geluidsniveau bij normale werking 397 m³/u: 
53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 
60704-2-13

-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 3 LED-modulen 

van 1,5 W (3500 K)
-  Telescopisch element met inox afwerkingslijst 

meegeleverd
-  Eenvoudige bevestiging van het telescopisch 

gedeelte

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische 

terugschakeling na 6 minuten
-  Naventilatie (10 minuten)
-  Elektronische bediening via druktoetsen en 

LED-indicatie
-  Automatisch aan- en uitschakelen door het 

uittrekken van het telescopisch element of 
door de schakelaar

-  Geluidsniveau bij normale werking 399 m³/u: 
53 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 
60704-2-13

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen 

van 1,5 W (3500 K)
-  Telescopisch element met inox afwerkingslijst 

meegeleverd
-  Eenvoudige bevestiging van het telescopisch 

gedeelte

-  3 vermogensstanden
-  Tuimeltoets
-  Automatisch aan- en uitschakelen door het 

uittrekken van het telescopisch element of 
door de schakelaar

-  Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 
en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale 
werking: 67 dB(A) re 1 pW

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-modulen 
van 1,5 W (3500 K)

-  Telescopisch element zonder afwerkingslijst 
(afwerkingslijst of meubelprofiel 
noodzakelijk)

- Design-filterafdekking in inox - Design-filterafdekking in inox

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen (HxBxD):  
426 x 898 x 290 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
385 x 524 x 290 mm

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen (HxBxD):  
426 x 598 x 290 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
385 x 524 x 290 mm

-  Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm   
(Ø 120 mm bijgeleverd)

-  Toestelafmetingen (HxBxD):  
203 x 598 x 290 mm

-  Inbouwafmetingen (HxBxD):  
162 x 526 x 290 mm

- Blz 134-137 - Blz 134-137 - Blz 134-137

- Inox € 849,99* - Inox € 719,99* - Inox € 369,99*

Inbouwschema’s zie blz. 212-223
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Afvoergroepen

DHL885C - Serie 6 DHL785C - Serie 6 DHL575C - Serie 6

cm
90

 
cm
70

 
cm
50

 

Algemene 
informatie

-  Energie-efficiëntieklasse**: C1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 103,1 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: C1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: D1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: C1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 104.2 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: C1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: D1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 66 
dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: C1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 90,2 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: C1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: D1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB1)

Werking / 
Vermogen

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 630 m³/u 
intensiefstand: 730 m³/u

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 630 m³/u 
intensiefstand: 730 m³/u

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 560 m³/u 
intensiefstand: 610 m³/u

Comfort / 
Zekerheid

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische 

terugschakeling na 6 minuten
-  Dubbele luchtstroom
-  Elektronische bediening met druktoetsen 

en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking  

630 m³/u: 65 dB (A) re 1 pW volgens de 
norm DIN/EN 60704-2-13

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-

modulen van 1 W (4000 K)

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische 

terugschakeling na 6 minuten
-  Dubbele luchtstroom
-  Elektronische bediening met druktoetsen 

en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking  

630 m³/u: 66 dB (A) re 1 pW volgens de 
norm DIN/EN 60704-2-13

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-

modulen van 1 W (4000 K)

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Intensiefstand met automatische 

terugschakeling na 6 minuten
-  Dubbele luchtstroom
-  Elektronische bediening met druktoetsen 

en LED-indicatie
-  Geluidsniveau bij normale werking  

560 m³/u: 67 dB (A) re 1 pW volgens de 
norm DIN/EN 60704-2-13

-  1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-

modulen van 1 W (4000 K)

Design -   Randafzuiging
-  Filterafdekking volledig in inox

-  Randafzuiging
-  Filterafdekking volledig in inox

-  Randafzuiging
-  Filterafdekking volledig in inox

Afmetingen -  Aanbevolen diameter van het 
luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 150 mm  
(120 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen  
(BxD): 860 x 300 mm

-  Inbouwafmetingen   
(HxBxD): 418 x 836 x 264 mm

-  Aanbevolen diameter van het 
luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 150 mm  
(120 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen  
(BxD): 700 x 300 mm

-  Inbouwafmetingen   
(HxBxD): 418 x 676 x 264 mm

-  Aanbevolen diameter van het 
luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 150 mm  
(120 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen  
(BxD): 520 x 300 mm

-  Inbouwafmetingen   
(HxBxD): 418 x 496 x 264 mm

Toebehoren
in optie

- Blz 134-137 - Blz 134-137 - Blz 134-137

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 849,99* - Inox € 779,99* - Inox € 719,99*

Inbouwschema’s zie blz. 212-223
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DHL755BL - Serie 4 DHL555BL - Serie 4

cm
73

 
cm
50

 

-  Energie-efficiëntieklasse**: C1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 81.5 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: D1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: C1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 79.8 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: D1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: B1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB1)

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 379 m³/u 
intensiefstand: 638 m³/u

-  Geschikt voor luchtafvoer of 
kringloopwerking

-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 
normale werking: 362 m³/u 
intensiefstand: 618 m³/u

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Bediening via schuifregelaar
-  2 motoren
-  Geluidsniveau bij normale werking  

379 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de 
norm DIN/EN 60704-2-13

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-

modulen van 2,15 W (3500 K)

-  4 vermogens, waarvan één intensiefstand
-  Bediening via schuifregelaar
-  2 motoren
-  Geluidsniveau bij normale werking  

362 m³/u: 56 dB (A) re 1 pW volgens de 
norm DIN/EN 60704-2-13

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED-

modulen van 2,15 W (3500 K)

-  Aanbevolen diameter van het 
luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 150 mm  
(120 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen  
(BxD): 730 x 380 mm

-  Inbouwafmetingen   
(HxBxD): 255 x 700 x 350 mm

-  Aanbevolen diameter van het 
luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 150 mm  
(120 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen  
(BxD): 530 x 380 mm

-  Inbouwafmetingen   
(HxBxD): 255 x 500 x 350 mm

- Blz 134-137 - Blz 134-137

- Metaalgrijs € 539,99* - Metaalgrijs € 409,99*
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Onderbouwbare dampkappen

DUL93CC40 - Serie 4 DUL63CC50 - Serie 4 

cm
90

 
cm
60

 

Algemene 
informatie

-  Energie-efficiëntieklasse**: D1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 93,3 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: E1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: E1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB1)

-  Energie-efficiëntieklasse**: D1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 93,3 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: E1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: E1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB1)

Werking / 
Vermogen

-  Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan 
de wand

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u

-  Onderbouwdampkap: voor montage onder een bovenkast of aan 
de wand

-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591 bij normale werking: 350 m³/u

Comfort / 
Zekerheid

-  3 vermogensstanden
-  Elektronische bediening met druktoetsen
-  1 motor
-  Geluidsniveau volgens de normen  

EN 60704-3 en EN 60704-2-13  
bij luchtafvoer: Normale werking:  
72 dB(A) re 1 pW

-  3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verstelbaar glazen dampscherm
-  Verlichting van het werkblad:  

2 LED-modulen van 4 W (3000 K)

-  3 vermogensstanden
-  Elektronische bediening via druktoetsen
-  1 motor
-  Geluidsniveau volgens de normen  

EN 60704-3 en EN 60704-2-13  
bij luchtafvoer: Normale werking:  
72 dB(A) re 1 pW

-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verstelbaar glazen dampscherm
-  Verlichting van het werkblad: 

2 LED-modulen van 4 W (3000 K)

Afmetingen -  Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 120 mm  
(100 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen (BxD): 900 x 482 mm

-  Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 120 mm  
(100 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen (BxD): 600 x 482 mm

Toebehoren
in optie

- Actieve koolstoffilter DHZ 2701  € 38,99** - Actieve koolstoffilter DHZ 2701  € 38,99**

Marktprijs/
Kleur

- DUL93CC40 - Bruin € 299,99*
- DUL93CC20 - Wit € 299,99*

- DUL63CC50 - Inox € 299,99*
- DUL63CC40 - Bruin € 239,99*
- DUL63CC20 - Wit € 239,99*

Inbouwschema’s zie blz. 212-223
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Tussenbouwdampkap

DEM66AC00 - Serie 2 

cm
60

 

-  Energie-efficiëntieklasse**: B1)

-  Gemiddeld energieverbruik: 68.4 kWu/jaar1)

-  Ventilator-efficiëntieklasse: B1)

-  Verlichting-efficiëntieklasse: A1)

-  Vetfilter-efficiëntieklasse: C1)

-  Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB1)

-  Integreerbare dampkap: te plaatsen tussen 2 bovenkasten
-  Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
-  Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: 

normale werking: 625 m³/u

-  3 vermogensstanden
-  Bedieningspaneel met druktoetsen
-  Geluidsniveau bij normale werking  

625 m³/u: 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
-  2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
-  Verlichting van het werkblad: 2 LED modules van 3 W (2700 K)

-  Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale 
werking van de dampkap: Ø 150 mm  
(120 mm met het toestel meegeleverd)

-  Toestelafmetingen (BxD): 599 x 271 mm

-  Actieve koolstoffilter DWZ0IM0A0 € 36,99

- Metaalgrijs € 449,99*
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Toebehoren in optie

Toebehoren voor plafonddampkappen

Referentie Marktprijs* D
IB

98
JQ

50

D
IB

97
JP

50

D
IB

97
IM

50

DIZ2CX5C6 CleanAir Plus-Set € 402,99

DIZ2FX5D1 Regenereerbare koolstoffilter starterset € 667,99

DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging) € 78,99

DZZ0XX0P0 Regenereerbare koolstoffilter voor CleanAir-Set € 317,99

DIZ2CB1I4 Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking € 52,99

DZZ2CB1B4  CleanAir koolstoffilter (vervanging) € 31,99

Toebehoren voor decoratieve eilanddampkappen

*V
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Referentie Marktprijs* D
R

C
97

A
Q

50

D
R

C
96

A
Q

50

DIZ1JC2C6 CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit € 455,99

DIZ1JC5C6 CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox € 455,99

DIZ0JC2D0 Regenereerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep - Wit € 709,99

DIZ0JC5D0 Regenereerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep - Inox € 709,99

DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging) € 78,99

DZZ0XX0P0 Regenereerbare koolstoffilter koolstoffilter € 317,99

DIZ1JX2C1 CleanAir-set voor compacte plafonddampkap - Wit € 635,99

DIZ1JX5C1 CleanAir-set voor compacte plafonddampkap - Inox € 635,99

DSZ1JC1B1 CleanAir koolstoffilter  (vervanging) € 78,99

DIZ1JC5C6 - DIZ0JC5D0 DIZ1JC2C6 - DIZ0JC2D0 DIZ1JX5C1 - DIZ1JX2C1

Inox CleanAir-set  
voor decoratieve  
afvoergroep 
(DIZ0JC5D0: regener-
eerbaar, werkzaam 
gedurende 10 jaar)

Wit CleanAir-set  
voor decoratieve  
afvoergroep 
(DIZ0JC2D0: regener-
eerbaar, werkzaam 
gedurende 10 jaar)

CleanAir-Set voor 
compacte plafond-
dampkap, wit of 
inox

DIZ2CX5C6 DIZ2FX5D1 DZZ0XX0P0

CleanAir Plus-Set Regenereerbare 
koolstoffilter  
starterset

Regenereerbare 
actieve koolstof- 
filter voor CleanAir 
starterset
(Werkzaam  
gedurende 10 jaar)

DIZ1JX1B6 DZZ1XX1B6 DIZ2CB1I4

CleanAir Plus filter 
voor afvoergroep 
Plug & Play
(vervanging)

CleanAir Plus-  
koolstoffilter 
(vervanging)

Standaard CleanAir-
set voor kringloop-
werking voor  
wanddampkap en  
eilanddampkap

DZZ2CB1B4

CleanAir  
koolstoffilter voor  
wanddampkap en 
eilanddampkap
(vervanging)
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Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen  
kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.
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DZZ1XX1B6 DWZ0AK0R0 - DWZ0AF0R0 DWZ0AK0S0 - DWZ0AF0S0

CleanAir Plus-  
koolstoffilter 
(vervanging)

Regenereerbare 
set voor HeadFree 
en Flatdesign  
dampkappen 
(zonder schouw)

Regenereerbare 
set voor  
HeadFree en  
Flatdesign  
dampkappen

DWZ1AK1I6 DWZ1AF1I6 DWZ1AK1V6

CleanAir Plus  
starterset

CleanAir Plus  
starterset

CleanAir Plus  
starterset (zonder 
schouw)

DWZ1AF1V6 DWZ1AK1B6 DWZ1AF1B6

CleanAir Plus  
starterset (zonder 
schouw)

CleanAir Plus  
koolstoffilter 
(vervanging)

CleanAir Plus  
koolstoffilter
(vervanging)

DZZ0XX0P0 DWZ1AX6E1

Regenereerbare 
actieve koolstof- 
filter voor CleanAir 
starterset
(Werkzaam  
gedurende 10 jaar)

Zwarte schouw 
voor Flat Design / 
HeadFree damp-
kappen

(Werkzaam gedurende 10 jaar)(Werkzaam gedurende 10 jaar)

Referentie Marktprijs* D
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DWZ1AK1I6 CleanAir Plus starterset € 147,99

DWZ1AF1I6 CleanAir Plus starterset € 147,99

DWZ1AK1V6 CleanAir Plus starterset (zonder schouw) € 147,99

DWZ1AF1V6 CleanAir Plus starterset (zonder schouw) € 147,99

DWZ1EK1U1 Standaard set voor kringloopwerking € 84,99

DHZ5276 Actieve koolstoffilter (vervanging) € 31,99

DWZ1AK1B6 CleanAir Plus koolstoffilter € 84,99

DWZ1AF1B6 CleanAir Plus koolstoffilter € 84,99

DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging) € 78,99

DWZ0AK0S0 Regenereerbare set voor kringloopwerking € 399,99

DWZ0AF0S0 Regenereerbare set voor kringloopwerking € 399,99

DWZ0AK0R0 Regenereerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw) € 399,99

DWZ0AF0R0 Regenereerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw) € 399,99

DZZ0XX0P0 Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset € 317,99

DWZ1AX5C6 Extern CleanAir Plus starterset € 306,99

DWZ1FX5C6 Extern CleanAir Plus starterset € 285,99

DWZ1DX1I6 Geïntegreerde CleanAir Plus-Set € 126,99

DWZ0XX0J0 Geïntegreerde CleanAir-Set - regenereerbaar € 423,99

DWZ1FX5D1 Regenereerbare koolstoffilter starterset € 582,99

DWZ1AX6E1 Zwarte schouw voor FlatDesign en HeadFree dampkappen € 158,99

Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen
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Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen

Toebehoren in optie

Dampkappen

Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen  
kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.
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DWZ1FX5C6 CleanAir Plus starterset € 285,99

DWZ2CX5C6 CleanAir Plus starterset € 317,99

DWZ1FX5D1 Regenereerbare koolstoffilter starterset € 582,99

DWZ2FX5D1 Regenereerbare koolstoffilter starterset € 582,99

DWZ1DX1I6 Geïntegreerde CleanAir Plus set € 126,99

DWZ1CX1I6 Geïntegreerde CleanAir Plus set € 126,99

DWZ0XX0J0 Regenereerbare geïntegreerde set € 423,99

DWZ0XX0J5 Regenereerbare geïntegreerde set € 423,99

DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging) € 78,99

DZZ0XX0P0 Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset € 317,99

DHZ5275 Standaard set voor kringloopwerking € 52,99

DWZ1CB1I4 Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking € 52,99

DWZ2CB1I4 Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking € 52,99

DWZ1DX1I4 Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking € 52,99

DHZ5276 Actieve koolstoffilter (vervanging) € 31,99

DZZ1CX1B4 CleanAir koolstoffilter (vervanging) € 31,99

DZZ2CB1B4 CleanAir koolstoffilter (vervanging) € 31,99

DWZ1DX1B4 CleanAir koolstoffilter (vervanging) € 31,99

DWZ2CX5C6 DWZ1FX5C6 DWZ1FX5D1

CleanAir Plus-set 
voor wanddamp-
kap

CleanAir Plus-set 
voor wanddamp-
kap

Regenereerbare 
koolstoffilter  
starterset

DWZ2FX5D1 DZZ1XX1B6 DWZ2CB1I4 

Regenereerbare 
koolstoffilter  
starterset

CleanAir Plus-  
koolstoffilter 
(vervanging)

Standaard CleanAir-
set voor kringloop-
werking voor 
wanddampkap en  
eilanddampkap

DWZ1CB1I4 DWZ1DX1I6 - DWZ1CX1I6 DZZ1CX1B4 - DZZ2CB1B4

Standaard CleanAir-
set voor kringloop-
werking voor 
wanddampkap

Geïntegreerde 
CleanAir Plus -set

CleanAir  
koolstoffilter voor  
wanddampkap en 
eilanddampkap
(vervanging)

 DWZ0XX0J0 - DWZ0XX0J5 DZZ0XX0P0

Geïntegreerde  
regenereerbare  
set (Werkzaam  
gedurende 10 jaar)

Regenereerbare 
actieve koolstof- 
filter voor CleanAir 
starterset
(Werkzaam  
gedurende 10 jaar)

Ventilatiekanalen in inox en installatiekanalen voor dampkappen
Meer info en schema’s, zie Technische bijlage  
of op www.bosch-home.be/nl/catalogi 
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Referentie Marktprijs* D
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DWZ1IX1C6 CleanAir Plus starterset € 243,99

DWZ1IT1D1 Regenereerbare koolstoffilter starterset € 614,99

DWZ1IX1B6 CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging) € 78,99

DWZ0IT0P0 Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset € 370,99

DWZ2IT1I4 Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking € 52,99

DWZ1IT1I4 Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking € 52,99

DWZ2IT1B4 CleanAir koolstoffilter (vervanging) € 38,99

DWZ1IT1B4 CleanAir koolstoffilter (vervanging) € 38,99

DSZ4920 Montageset voor dampkap 90cm € 59,99

DSZ4961 Neerlaatkader voor dampkap 90 cm € 190,99

DSZ4660 Neerlaatkader voor dampkap 60 cm € 158,99

DSZ4985 Afwerkingslijst 90 cm - inox € 54,99

DSZ4982 Afwerkingslijst 90 cm - wit € 105,99

DSZ4986 Afwerkingslijst 90 cm - zwart € 105,99

DSZ4685 Afwerkingslijst 60 cm - inox € 49,99

DSZ4682 Afwerkingslijst 60 cm - wit € 84,99

DSZ4686 Afwerkingslijst 60 cm - zwart € 84,99

Toebehoren voor telescopische dampkappen

DWZ1IX1C6 DWZ1IX1B6 DWZ0IT0P0

CleanAir Plus set CleanAir Plus kool-
stoffilter 
(vervanging)

Regenereerbare 
actief koolstof-
filter voor CleanAir 
starterset

DWZ2IT1I4 DWZ1IT1I4 DWZ2IT1B4

Standaard 
CleanAir-set voor 
kringloopwerking 
(vervanging)

Standaard 
CleanAir-set voor 
kringloopwerking  
(vervanging)

CleanAir  
koolstoffilter
(vervanging)

DWZ1IT1B4 DSZ4920 DSZ4961

CleanAir  
koolstoffilter
(vervanging)

Montageset voor 
dampkap 90cm

Neerlaatkader voor 
dampkap 90 cm

Referentie Marktprijs* D
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DWZ1IX1C6 CleanAir Plus starterset € 243,99

DWZ1IT1D1 Regenereerbare koolstoffilter starterset € 614,99

DWZ1IX1B6 CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging) € 78,99

DWZ0IT0P0 Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset € 370,99

DHZ5605 Standaard set voor kringloopwerking € 158,99

DHZ5316 Actieve koolstoffilter (vervanging) € 84,99

DHZ7305 Actieve koolstoffilter (vervanging) € 23,99

Toebehoren voor afvoergroepen

DHZ 5605 DHZ5316 DHZ7305

Standaardset voor 
kringloopwerking
voor afvoergroep

Actieve  
koolstoffilter
(vervanging)

Actieve  
koolstoffilter
(vervanging)

Dampkappen
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Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Koelen en vriezen
We maken de modernste technologie zichtbaar via uw lagere 

elektriciteitsfactuur. Een van de aangename resultaten van de  

hoogste efficiëntie. Onze koel- en diepvriestoestellen overtuigen  

met hun functionaliteit die verse voedingsmiddelen verzekert.
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We maken de modernste technologie 
zichtbaar. Via uw lagere energiefactuur.

Maar de hoge efficiëntie is lang niet alles: onze koel- en diepvries-

toestellen overtuigen met hun functionaliteit die verse voedings-

middelen verzekert.

Nieuw energielabel koelkasten en diepvriezers sinds 1 

maart 2021

De procedure voor het bepalen van de energieklasse is nu 

uitgebreider. Er wordt rekening gehouden met het type toestel, 

het werkingsprincipe, de kamertemperatuur en het aantal en 

de grootte van de opbergvakken. De rest van de elementen op 

het nieuwe energielabel blijven grotendeels hetzelfde. Het 

energieverbruik wordt nog steeds aangegeven in kWh als 

jaarverbruik (annum). Het label geeft ook informatie over het 

totale volume van alle koelcompartimenten en, indien 

aanwezig, alle vrieslades, alsook over het geluidsniveau en de 

bijbehorende klasse.

1 QR-code

2 Energie-efficiëntieklasse

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

4   Totale volume van alle vrieslades

5 Totale volume van alle koelcompartimenten

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

3

5

6

4

1

2
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Eigenschappen afhankelijk van het model.

VitaFreshVitaFresh

VitaFresh
De VitaFresh-systemen houden voedingswaren niet alleen 

langer vers, maar ook de vitamines worden langer bewaard. 

NoFrost: energie besparen 
Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat er geen ijslaag 

gevormd wordt, die de energie-efficiëntie bij conventionele koel-
kasten aanzienlijk vermindert. Met NoFrost blijft het energiebe-
sparingspotentieel altijd volledig behouden en werkt uw koeltoe-
stel altijd uiterst efficiënt.

SuperSilence
Extreem stil, ideaal voor bv. een open keuken. 

Live update vanuit uw koelkast.

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

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

  Slimme bewaartips: 
Via de Home Connect app kan je de inhoud van je koelkast analyseren 
en krijg je advies over hoe je de voedingswaren het best bewaart. 

  Home Connect receptengids – voor gezonde en gevarieerde voeding: 
De Home Connect app beveelt recepten aan op basis van de etenswaren 
in de koelkast, zodat je meteen weet welk gerecht je kunt klaarmaken.

  Alle boodschappen in een oogopslag: Home Connect voorraadlijst.
De Home Connect app bevat ook een voorraadlijst van alle opgeslagen 
voedingsmiddelen. Indien bepaalde etenswaren dreigen te vervallen, krijg 
je een melding op je smartphone of tablet om voedselverspilling te voor-
komen.
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LED-licht - voor de hele levensduur van uw toestel
Het ledlampje in het plafond of de zijwanden van het 

toestel zijn een lichtend voorbeeld van een geslaagde koppeling 
tussen design en energie-efficiëntie. Dankzij de optimale plaat-
sing ervan wordt de binnenruimte perfect verlicht. Bovendien 
verbruikt het erg weinig energie en moet het gedurende de hele 
levensduur van uw toestel niet worden vervangen.

EasyLift-systeem
Met behulp van het handige hendeltje kunnen de EasyLift-legpla-
teaus tot 6 cm in de hoogte worden versteld, zonder dat de op-
geborgen voedingsmiddelen verplaatst moeten worden. Dankzij 
het EasyLift-deurcompartiment kunnen koelwaren, bijv. flessen 
van alle mogelijke formaten, flexibel opgeborgen worden. Ze 
kunnen tot 40 cm in de hoogte versteld worden.

EasyAccess Shelf: alles meteen binnen handbereik
Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen 
kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 
15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volle-
dig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

Professionele deurdemping, telescopisch 
uittreksysteem en zacht LED-licht.

Telkens wanneer u uw koelkast opent, wordt u begroet door 

het stijlvolle en functionele design van de binnenruimte, dat dankzij 

de gebruiks-vriendelijke functionaliteit die dag en nacht schittert.

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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VarioShelf - flexibel instelbaar voor elk gebruik
De VarioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe 
legplateaus, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoef-
ten aan te passen zijn. Naast elkaar geplaatst vormen beide 
delen samen één groot legplateau. Wanneer de voorste gla-
zen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er 
vooraan meer plaats voor bijzonder hoge koelwaren. 

SoftClose: vlakscharnier met professionele demping
De koelkastdeur wordt zachtjes en geluidloos gesloten dankzij 

de dempende deursluitingshulp; de deur sluit zelfs zelfstandig 

wanneer ze lichtjes openstaat. Het professionele dempingsysteem 

remt de sluiting automatisch zacht af, zodat kinderen bijvoorbeeld 

hun vingers niet zouden klemmen.

Techniek
Wanneer de deur te lang open blijft of bij ontdooien, reageert 

het moderne koelsysteem onmiddellijk zodat de opgeborgen 

voedingsmiddelen behoedzamer behandeld worden dan door 

conventionele koeltechniek. Ook wisselende buitentemperaturen 

worden door de intelligente elektronica met minimaal vermogen 

en optimale koeling en een energiebesparing tot 10 % volledig ge-

compenseerd. Het toestel koelt de nieuwe voedingsmiddelen snel 

af waardoor energie wordt bespaard.

EcoAirflow

Verschillende koeltemperaturen in je koelkast kunnen de smaak en houdbaarheid van je etenswaren

enorm aantasten. Dankzij het EcoAirflowsysteem verspreidt je koelkast de vochtigheid en temperatuur 

gelijkmatig door het koelgedeelte. Zo blijven jouw verse ingrediënten langer goed.
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Eigenschappen afhankelijk van het model.

Terwijl de ene ontdooit,  
kan de andere zich ontspannen.

NoFrost – Nooit meer ontdooien 

Tijd besparen
Bij koel/diepvriescombinaties van Bosch betekent comfortabeler 
leven bijv. ook dat u heel wat tijd en moeite kan besparen dankzij 
het NoFrost-systeem. Het vervelende en tijdrovende manueel 
ontdooien en verwijderen van ijs uit het vriesgedeelte behoort 
immers voorgoed tot het verleden, terwijl het vriesvak automa-
tisch ontdooit.

Energie besparen 
Het NoFrost-systeem zorgt ervoor dat er geen ijslaag gevormd 
wordt, die de energie-efficiëntie bij conventionele koelkasten 
aanzienlijk vermindert. Met NoFrost blijft het energiebesparings-
potentieel altijd volledig behouden en werkt uw koeltoestel altijd 
uiterst efficiënt.

Voedingsmiddelen beschermen
De diepvrieswaren worden door de droge koude lucht snel en 
behoedzaam diepgevroren. Er vormt zich geen storende ijslaag 
op de diepvrieswaren.

LowFrost – Aanzienlijk minder ontdooien 

Bij LowFrost–toestellen wordt het koelsysteem aan de buitenkant 
geplaatst waardoor de binnenruimte glad is. Hierdoor ontstaat er 
minder ijs- en rijmvorming en hoeft u bijgevolg uw vriesvak 
minder vaak te ontdooien. Het ontdooien zelf gaat ook sneller, 
dankzij de gladde binnenwanden. Is ontdooien dan toch eens 
nodig, dan wordt het dooiwater opgevangen in een kleine ruimte 
onder de onderste diepvrieslade.

U kunt zich dus lekker ontspannen, dankzij NoFrost behoort 

het vervelende en tijdrovende ontdooien van het diepvries-

gedeelte tot het verleden.

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost
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Geluidscomfort
Dankzij de hoogwaardige afwerking en het krachtige koelsys-
teem is uw toestel bijzonder stil.

TouchControl
Op het elegante TouchControl-paneel kunnen temperatuurinstel-
lingen bijzonder gemakkelijk worden afgelezen en aangepast. 
Erg handig is het onderscheid dat tussen koelvak en vriesvak 
wordt gemaakt. Zo kunnen ze allebei afzonderlijk heel precies en 
eenvoudig op uw specifieke behoeften worden afgestemd. 
Handig indien u langer van huis bent: de vakantiemodus. Zo 
worden uw diepvrieswaren beschermd en wordt er in het koel-
vak niet meer energie verbruikt dan nodig.

FreshSense
Een constante temperatuur in de binnenruimte van uw koeltoe-
stel is een belangrijke factor voor meer versheid en het behou-
den van een heerlijk aroma. De intelligente FreshSense-techniek 
met een meervoudig sensorsysteem controleert en stuurt per-
manent de omgevings-, koel- en vriestemperatuur. Een van de 
buitentemperatuur onafhankelijke binnentemperatuur is het 
resultaat. Uw voedingswaren behouden door deze optimale 
bewaringstemperatuur een perfecte consistentie. Zo wordt bv. 
ijs niet te zacht of te hard bevroren.

Geluidscomfort, 
eenvoudige bediening en 
een constante temperatuur.
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Vitaminerijke voeding langer  
gezond houden.

De VitaFresh-systemen houden voedingswaren niet alleen  

langer vers, maar ook de vitamines worden langer bewaard.

–1 °C voelde nog nooit zo goed aan.
Met VitaFresh pro kunt u de opslagtemperatuur voor vis, vlees, 
zuivelproducten en groenten en fruit precies instellen tussen –1 °C 
en 3 °C, wat de ideale temperaturen zijn om deze producten aan-
zienlijk langer te kunnen bewaren. Er is ook een extra droge lade 
voorzien die de overdracht van geuren voorkomt en ervoor zorgt 
dat uw vlees- en visproducten extreem lang vers blijven. 

VitaFresh pro gaat nog een stapje verder en garandeert perfecte 
opslagcondities in de groente- en fruitlade. De ideale vochtigheids-
graad kan heel eenvoudig ingesteld worden met de vochtigheids-
schakelaar. U hoeft enkel een van de drie instellingen te kiezen voor 
fruit, groenten of voor gemengde inhoud als u de lade aanvult. U 
kunt ervan op aan dat u uw voedingsmiddelen perfect kunt bewa-
ren en dat uw huisgenoten voortaan kunnen genieten van gezonde 
voeding met producten die niet alleen vers en rijk aan vitamines 
zijn, maar die ook overheerlijk smaken.

Gezond eten was nog nooit zo gemakkelijk.
Met VitaFresh plus hebben we een versheidssysteem ontwikkeld 
dat optimale opslagcondities garandeert voor al uw verse voedings-
producten. Voor groenten en fruit is er immers een extra grote 
VitaFresh plus lade voorzien met een schuifregelaar waarmee u het 
ideale vochtigheidsniveau kunt instellen. Een lage vochtigheid zorgt 
ervoor dat uw fruit langer vers en stevig blijft. Voor groenten of een 
mengeling van beide is een hogere vochtigheidsgraad dan weer be-
ter, wat perfect mogelijk is in de afsluitbare lade. Ideale condities 
dus om zowel vitamines als smaak zo lang mogelijk te bewaren.

VitaFresh proVitaFreshproVitaFreshpro

VitaFresh plusVitaFresh plusVitaFresh plus
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Waar alles langer vers blijft – Van de A van appel  
tot de Z van zalm.
Ons versheidssysteem VitaFresh garandeert ideale opslag-
condities voor verse voedingsmiddelen. U kunt op beide oren 
slapen: u zult de fijne aroma’s, de essentiële voedingsstoffen 
en de waardevolle vitamines van uw producten langer kunnen 
bewaren, waardoor u geniet van een gevarieerde en gezonde 
voeding.

VitaFreshVitaFreshVitaFresh
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KIN86VFE0 - Serie 4

VitaFreshVitaFresh NoFrost

177,5
cm

Algemene 
informatie

- Integreerbare Bottom-Freezer met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 234 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 260 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 184 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 76 l

Uitrusting - NoFrost - nooit meer ontdooien
- TouchControl elektronica - Elektronische 
temperatuurregeling exact afleesbaar

- FreshSense - constante temperatuur met intelligente 
sensortechnologie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW (klasse B)

Koelgedeelte - Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas 
(3 in de hoogte verstelbaar)

- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- VitaFresh lade met vochtigheidsregeling - fruit en 
groenten blijven langer vers en vitaminerijk

- LED-verlichting

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 3 transparante diepvriesladen

Klimaatklasse - SN-ST

Marktprijs € 1539,99*

Integreerbare Bottom-Freezer NoFrost
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Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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KIS86AFE0 - Serie 6 KIS87AFE0 - Serie 6 KIV86VFE1 - Serie 4

VitaFresh plusVitaFresh plus LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

177,5
cm

VitaFresh plusVitaFresh plus LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

177,5
cm

VitaFreshVitaFresh LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

177,5
cm

Algemene 
informatie

- SmartCool
- Integreerbare Bottom-Freezer met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 219 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 266 l
- Netto-inhoud koelgedeelte  (4-8°C): 192 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 74 l

- SmartCool 
- Integreerbare Bottom-Freezer met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 207 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 272 l
- Netto-inhoud koelgedeelte  (4-8°C): 209 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 63 l

- SmartCool 
- Integreerbare Bottom-Freezer met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 229 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 267 l
- Netto-inhoud koelgedeelte  (4-8°C): 183 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte  : 84 l

Uitrusting - TouchControl elektronica - digitaal 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - intelligente 
sensortechnologie

- Optisch en akoestisch alarmsysteem, 
met memory-functie

- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW 
(klasse C)

- TouchControl elektronica - digitaal 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - intelligente 
sensortechnologie

- Optisch en akoestisch alarmsysteem, 
met memory-functie

- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW 
(klasse C)

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- FreshSense - intelligente 
sensortechnologie

- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW

Koelgedeelte - Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische 
uitschakeling

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in 
de hoogte verstelbaar), waarvan een 
VarioShelf en een EasyAccess shelf

- VitaFresh plus lade met 
vochtigheidsregeling - houdt fruit en 
groenten 2 x langer vers

- LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische 
uitschakeling

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in 
de hoogte verstelbaar), waarvan een 
VarioShelf en een EasyAccess shelf

- VitaFresh plus lade met 
vochtigheidsregeling - houdt fruit en 
groenten 2 x langer vers

- LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

- VitaFresh lade met 
vochtigheidsregeling - fruit en groenten 
blijven langer vers en vitaminerijk

- Eco Air Flow - optimale luchtcirculatie 
voor constante temperatuur en snel 
koelen

- LED-verlichting

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
- Super vriezen met automatische 
uitschakeling

- LowFrost - sneller en minder vaak 
ontdooien

- VarioZone - uitneembaar glazen 
legplateau voor extra ruimte!

- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 
1 BigBox

- Diepvrieskalender

- Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Super vriezen met automatische 
uitschakeling

- LowFrost - sneller en minder vaak 
ontdooien

- VarioZone - uitneembaar glazen 
legplateau voor extra ruimte!

- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 
1 BigBox

- Diepvrieskalender

- Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
- Super vriezen met automatische 
uitschakeling

- LowFrost - sneller en minder vaak 
ontdooien

- VarioZone - uitneembaar glazen 
legplateau voor extra ruimte!

- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 
1 BigBox

- Diepvrieskalender

Klimaatklasse - SN-ST - SN-ST - SN-ST

Marktprijs € 1439,99* € 1439,99* € 1259,99*

Integreerbare Bottom-Freezers LowFrost

Inbouwschema’s zie blz. 224-231



| 151Koelkasten en diepvriezers

* 
Vr

ijb
lij

ve
nd

 a
an

b
ev

ol
en

 m
ar

kt
p

ri
js

 - 
B

T
W

 e
n 

R
ec

up
el

b
ijd

ra
ge

 €
 1

0 
in

b
eg

re
p

en
.

**
 O

p 
ee

n 
sc

ha
al

 v
an

 e
ne

rg
ie

-e
ffi

ci
ën

ti
ek

la
ss

en
 v

an
 A

 t
ot

 G

KIV875SF0 - Serie 2 KIS77AFE0 - Serie 6

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

177,5
cm

VitaFresh plusVitaFresh plus LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

158
cm

- Integreerbare Bottom-Freezer met 
glijbevestigingstechniek

- Energieklasse** F: 270 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 270 l
- Netto-inhoud koelgedeelte  (4-8°C): 200 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte  : 70 l

- SmartCool 
- Integreerbare Bottom-Freezer met 

vlakscharniertechniek
- Energieklasse** E: 207 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 231 l
- Netto-inhoud koelgedeelte  (4-8°C): 169 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 62 l

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW

(klasse C)

- TouchControl elektronica - digitaal 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - intelligente 
sensortechnologie

- Optisch en akoestisch alarmsysteem, 
met memory-functie

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

(klasse C)

- Automatische ontdooiing
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas 

waarvan 4 in de hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade met gegolfde 

bodem
- LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische 

uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in 

de hoogte verstelbaar), waarvan een 
VarioShelf en een EasyAccess shelf

- VitaFresh plus lade met 
vochtigheidsregeling - houdt fruit en 
groenten 2 x langer vers

- LED-verlichting

- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- LowFrost - sneller en minder vaak 

ontdooien
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 

1 BigBox
- Diepvrieskalender

- Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 12 u
- Super vriezen met automatische 

uitschakeling
- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- VarioZone - uitneembaar glazen 

legplateau voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 

1 BigBox
- Diepvrieskalender

- SN-ST - SN-ST

€ 1069,99* € 1269,99*

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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KIF81PFE0 - Serie 8 KIL82AFF0 - Serie 6 KIR81AFE0 - Serie 6

VitaFreshproVitaFreshpro

177,5
cm

VitaFresh plusVitaFresh plus

177,5
cm

VitaFresh plusVitaFresh plus

177,5
cm

Algemene 
informatie

-   SmartCool - Integreerbare koelkast met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 150 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 289 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 206 l
- Netto-inhoud VitaFresh pro (0°C): 83 l

-   SmartCool - Integreerbare koel- en vries-
combinatie met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** F: 222 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 286 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 34 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 252 l

-   SmartCool - Integreerbare koelkast
Vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 115 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 319 l

Uitrusting - TouchControl elektronica - digitaal, 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur 
met intelligente sensortechnologie

- Alarmtoon bij open deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

- PerfectFit

- TouchControl elektronica - digitaal, 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur 
met intelligente sensortechnologie

- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- TouchControl elektronica - digitaal, 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- Powerventilation
- FreshSense - constante temperatuur 
met intelligente sensortechnologie

- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- PerfectFit

Koelgedeelte - Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 
in de hoogte verstelbaar), waarvan 
VarioShelf, EasyAccess shelf

- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas voor een 
ideale benutting van de ruimte

- EasyAccess shelf - uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas voor een 
gemakkelijke toegang en alles in één 
oogopslag

- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

- Premium LED-verlichting: 36 cm side 
bar

- Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische 
uitschakeling

- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas voor een 
ideale benutting van de ruimte

- EasyAccess shelf - uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas voor een 
gemakkelijke toegang en alles in één 
oogopslag

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in 
de hoogte verstelbaar), waarvan een 
VarioShelf en een EasyAccess shelf

- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

- LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische 
uitschakeling

- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas voor een 
ideale benutting van de ruimte

- Verchroomde flessenhouder
- 2 EasyAccess Shelves - uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas voor een 
gemakkelijke toegang en alles in één 
oogopslag

- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in 
de hoogte verstelbaar), waarvan een 
VarioShelf en twee EasyAccess Shelves

- 6 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

- LED-verlichting

VitaFresh - 1 “vochtige” VitaFresh Pro 
0°C-lade voor groenten en fruit met 
vochtigheidsregeling, op telescopische 
rails - Bewaart tot 3x langer vers!

- 2 “droge” VitaFresh Pro 0°C-lades voor 
vis en vlees, op telescopische rails - 
Bewaart tot 3x langer vers!

- LED-verlichting in de VitaFresh pro 
0°C-zone

- VitaFresh plus lade op telescopische 
rails met vochtigheidsregeling - houdt 
fruit en groenten 2 x langer vers

- Groentelade op telescopische rails

- VitaFresh plus lade op telescopische 
rails met vochtigheidsregeling - houdt 
fruit en groenten 2 x langer vers

- Groentelade op telescopische rails

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- 1 verwijderbaar legplateau uit 
veiligheidsglas

- 1 vriesvak met klapdeur

Klimaatklasse - SN-ST - SN-ST - SN-ST

Marktprijs € 1469,99* € 1269,99* € 1259,99*

Integreerbare koelkasten – 177,5 cm

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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KIL72AFE0 - Serie 6 KIR51AFF0 - Serie 6

VitaFresh plusVitaFresh plus

158
cm

VitaFresh plusVitaFresh plus

140
cm

-   SmartCool - Integreerbare koel- en vries-
combinatie met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 174 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 248 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 34 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 214 l

- SmartCool - Integreerbare koelkast 
met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** F: 133 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 247 l

- TouchControl elektronica - digitaal, 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur 
met intelligente sensortechnologie

- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

(klasse C)
- Draairichting deur rechts, 

verwisselbaar

- TouchControl elektronica- digitaal, 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur 
met intelligente sensortechnologie

- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- PerfectFit verticaal: te combineren 
als bottom-freezer met integreerbare 
diepvriezer GIV11AFE0 (72 cm)

- Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische 

uitschakeling
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar 

legplateau uit veiligheidsglas voor een 
ideale benutting van de ruimte

- EasyAccess shelf - uitschuifbaar 
legplateau uit veiligheidsglas voor een 
gemakkelijke toegang en alles in één 
oogopslag

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in 
de hoogte verstelbaar), waarvan een 
VarioShelf en een EasyAccess shelf

- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

- LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 
5 in de hoogte verstelbaar, waarvan een 
VarioShelf, EasyAccess shelf

- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en 
kaas

- LED-verlichting

- VitaFresh plus lade op telescopische 
rails met vochtigheidsregeling - houdt 
fruit en groenten 2 x langer vers

- Groentelade op telescopische rails

- VitaFresh plus lade met gegolfde 
bodem en vochtigheidsregeling - houdt 
fruit en groenten 2 x langer vers

- Eierhouder

- Invriesvermogen: 5 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- 1 vriesvak met klapdeur
- 1 verwijderbaar legplateau uit 

veiligheidsglas

- SN-ST - SN-ST

€ 1299,99* € 1239,99*

Integreerbare koelkasten – 158 cm - 140 cm

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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Integreerbare koelkasten – 122,5 cm

KIL42ADE0 - Serie 6 KIL42VFE0 - Serie 4 KIL42NSE0 - Serie 2

VitaFresh plusVitaFresh plus

122.5
cm

122.5
cm

VitaFresh plusVitaFresh plus

122.5
cm

Algemene 
informatie

- Integreerbare koel- en diepvries-
combinatie met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 147 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 195 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 15 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 180 l

- Integreerbare koel- en diepvries-
combinatie met vlakscharniertechniek

- Energieklasse **: E: 147 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 187 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 15 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 172 l

- Integreerbare koel- en 
diepvries-combinatie met 
glijbevestigingstechniek

- Energieklasse **: E: 147 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 187 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 15 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 172 l

Uitrusting - TouchControl elektronica - digitaal, 
tot op de graad nauwkeurige 
temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur 
met intelligente sensortechnologie

- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
(klasse B)

- Alarmtoon bij open deur
- SoftClose Door: deursluitingshulp met 

demping en zachte sluiting

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Alarmtoon bij open deur
- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Alarmtoon bij open deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte - Automatische ontdooiing
- Super koelen met automatische 
uitschakeling

- VarioShelf
- EasyAccess shelf
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 4 in de hoogte verstelbaar

- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter 
en kaas

- LED-verlichting

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren van 
groente en fruit

- 4 deurvakken
- LED-verlichting

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren van 
groente en fruit

- 4 deurvakken
- LED-verlichting

VitaFresh - VitaFresh plus lade met 
vochtigheidsregeling - houdt fruit en 
groenten 2 x langer vers

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 3,6 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 10 u
- 1 vriesvak met klapdeur
- Diepvriesvak ook geschikt om 
pizzadozen in op te bergen

- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Super-vriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 
10 u

- 1 vriesvak met klapdeur

- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Super-vriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 
10 u

- 1 vriesvak met klapdeur

Toebehoren - Ijsblokjesschaal, eierhouder - eierhouder, Ijsblokjesbakje - eierhouder, Ijsblokjesbakje

Klimaatklasse - SN-ST - SN-ST - SN-ST

Marktprijs € 1249,99* € 1079,99* € 1029,99*

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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KIR41VFE0  - Serie 4 KIR415SE0 - Serie 2

122.5
cm

122.5
cm

- Integreerbare koelkast met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse **: E: 101 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 204 l

- Integreerbare koelkast met 
glijbevestigingstechniek

- Energieklasse **: E: 101 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 204 l

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Alarmtoon bij open deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 4 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren van 
groente en fruit

- 4 deurvakken
- LED-verlichting

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 4 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren van 
groente en fruit

- 4 deurvakken
- LED-verlichting

- Eierhouder - Eierhouder

- SN-ST - SN-ST

€ 1019,99* € 969,99*

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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KIL32VFE0 - Serie 2 NEW KIR31VFE0 - Serie 2 NEW KIL22VFE0 - Serie 2 NEW

102,5
cm

102,5
cm

88
cm

Algemene 
informatie

- Integreerbare koel- en 
diepvriescombinatie met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse **: E: 145 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 147 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 15 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 132 l

- Integreerbare koelkast met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse **: E: 96 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 165 l

- Integreerbare koel- en 
diepvriescombinatie met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse **: E: 144 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 119 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 15 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 
104 l

Uitrusting - Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

Koelgedeelte - Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren van 
groente en fruit

- 3 deurvakken
- LED-verlichting

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 3 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren van 
groente en fruit

- 3 deurvakken
- LED-verlichting

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 2 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 1 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren 
van groente en fruit

- 2 deurvakken
- LED-verlichting

VitaFresh

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Super-vriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 
10 u

- 1 vriesvak met klapdeur

- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Super-vriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 
10 u

- 1 vriesvak met klapdeur

Toebehoren - eierhouder, Ijsblokjesbakje - eierhouder - eierhouder, Ijsblokjesbakje

Klimaatklasse - SN-ST - SN-ST - SN-ST

Marktprijs € 1029,99* € 969,99* € 969,99*

Integreerbare koelkasten – 102,5 cm

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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KIL22NSE0 - Serie 2 NEW KIR21VFE0 - Serie 6 NEW KIR21NSE0 - Serie 2 NEW

88
cm

88
cm

88
cm

- Integreerbare koel- en 
diepvriescombinatie met 
glijbevestigingstechniek

- Energieklasse **: E: 144 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 119 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 15 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 
104 l

- Integreerbare koelkast met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse **: E: 92 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 136 l

- Integreerbare koelkast met 
glijbevestigingstechniek

- Energieklasse **: E: 92 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 136 l

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- Geluidsniveau: 35 dB(A) re 1 pW 
(klasse B)

- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 2 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 1 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren 
van groente en fruit

- 2 deurvakken
- LED-verlichting

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 
in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met gegolfde 
bodem, voor het bewaren van groente en 
fruit

- 2 deurvakken
- LED-verlichting

- Super-koelen met automatische 
uitschakeling

- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, 
waarvan 2 in de hoogte verstelbaar

- MultiBox: transparante lade met 
gegolfde bodem, voor het bewaren van 
groente en fruit

- 2 deurvakken
- LED-verlichting

- Invriesvermogen: 3 kg in 24 uur
- Super-vriezen
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 
10 u

- 1 vriesvak met klapdeur

- eierhouder, Ijsblokjesbakje - Eierhouder - Eierhouder

- SN-ST - SN-ST - SN-ST

€ 919,99* € 909,99* € 859,99*
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Integreerbare koelkasten – 88 cm

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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Integreerbare koelkasten en diepvriezer
voor onderbouw

KUL15ADF0 - Serie 6 KUR15ADF0 - Serie 6 GUD15ADF0 - Serie 6

82
cm

82
cm

82
cm

Algemene 
informatie

- Integreerbare koelkast onder te 
bouwen met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** F: 180 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 123 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte  : 15 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 108 l

- Integreerbare koelkast onder te bouwen 
met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** F: 114 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 137 l

- Onderbouwdiepvriezer
met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** F: 224 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud : 106 l

Uitrusting - Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, 
geen uitsnijding in het werkblad nodig

- Variabele sokkelaanpassing
- Achterste voetjes vooraan verstelbaar
- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- SoftClose Door: deursluitingshulp met 
demping en zachte sluiting

- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

- Onderhoudsvriendelijke zijwanden
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, 
geen uitsnijding in het werkblad nodig

- Variabele sokkelaanpassing
- Achterste voetjes vooraan verstelbaar
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- SoftClose Door: deursluitingshulp met 
demping en zachte sluiting

- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

- Actief waarschuwingssysteem met 
optisch en akoestisch alarm bij 
temperatuurtoename

- Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, 
geen uitsnijding in het werkblad nodig

- Variabele sokkelaanpassing
- Achterste voetjes vooraan verstelbaar
- Draairichting deur rechts, 
verwisselbaar

- Te combineren als koel-/diepvries-
combinatie met onderbouwbare 
koelkast

- SoftClose Door: deursluitingshulp met 
demping en zachte sluiting

- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

Koelgedeelte - Automatische ontdooiing
- 2 legplateaus uit veiligheidglas, 
waarvan 1 in de hoogte verstelbaar

- Groentelade
- LED-verlichting

- Automatische ontdooiing
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 
2 in de hoogte verstelbaar 

- Groentelade
- LED-verlichting

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 3,4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u

- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 u
- Super vriezen met automatische 
uitschakeling

- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender
- Thermometer in de binnendeur

Toebehoren - Ijsblokjesschaal - ijsblokjesschaal

Klimaatklasse - SN-ST - SN-ST - SN-T

Marktprijs € 1119,99* € 1019,99* € 1109,99*

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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GIN81ACF0 - Serie 6 GIN41ACE0 - Serie 6

177,5
cm

NoFrost

122.5
cm

NoFrost

- Integreerbare diepvrieskast
met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** F: 294 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud : 212 l

- Integreerbare diepvrieskast
met vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 206 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud : 130 l

- Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur met 
intelligente sensortechnologie

- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- PerfectFit horizontaal: te combineren 
als Side-by-Side met integreerbare 
koelkasten KIF81PFE0, KIR81AFE0

- SoftClose Door: deursluitingshulp met 
demping en zachte sluiting

- Elektronische, tot op de graad 
nauwkeurige temperatuurregeling

- FreshSense - constante temperatuur 
met intelligente sensortechnologie

- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
(klasse C)

- Deurscharnieren links, verwisselbaar
- SoftClose Door: deursluitingshulp met 

demping en zachte sluiting

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 u
- Super-vriezen met automatische 

uitschakeling
- 5 transparante diepvriesladen, 

waarvan 2 BigBox
- 2 intensieve vriesvakken met 

transparante klapdeur
- Diepvrieskalender

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
- Super-vriezen met automatische 

uitschakeling
- 4 transparante diepvriesladen, 

waarvan 1 BigBox
- 1 intensief vriesvak met transparante 

klapdeur
- Diepvrieskalender

- Ijsblokjesschaal - Ijsblokjesschaal

- SN-T - SN-T

€ 1779,99* € 1499,99*
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Integreerbare diepvriezers

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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GIV21ADD0 - Serie 6 GIV21VSE0 - Serie 4 GIV11AFE0 - Serie 6

88
cm

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

88
cm

72
cm

LowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrostLowFrost

Algemene 
informatie

- Integreerbare diepvrieskast met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse** D: 140 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud : 95 l

- Integreerbare diepvrieskast
met glijbevestigingstechniek

- Energieklasse** E: 176 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud : 96 l

- Integreerbare diepvrieskast met 
vlakscharniertechniek

- Energieklasse** E: 167 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud : 72 l

Uitrusting - Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- FreshSense - constante temperatuur met 
intelligente sensortechnologie

- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW

(klasse C)
- Deurscharnieren rechts, verwisselbaar
- PerfectFit: te combineren als bottom-

freezer met integreerbare koelkast 
zonder vriesvak (88 of 102,5 cm) 1)

- SoftClose Door: deursluitingshulp met 
demping en zachte sluiting

- Actief waarschuwingssysteem met 
optisch en akoestisch alarm bij 
temperatuurtoename

- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

(klasse C)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

- Elektronische temperatuurregeling, 
afleesbaar via LED

- FreshSense - constante temperatuur met 
intelligente sensortechnologie

- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW

(klasse C)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- PerfectFit: te combineren als bottom-

freezer met integreerbare koelkast 
zonder vriesvak (88, 102,5 of 140 cm) 1)

Vriesgedeelte - LowFrost - sneller en minder vaak 
ontdooien

- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 
11 u

- Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 
1 BigBox

- Diepvrieskalender
- Ijsblokjesschaal

- Invriesvermogen: 4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 11 u
- Super vriezen met automatische 
uitschakeling

- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 
1 BigBox

- LowFrost - sneller en minder vaak 
ontdooien

- Invriesvermogen: 4,4 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 
13 u

- Super-vriezen met automatische 
uitschakeling

- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender
- Ijsblokjesschaal

Klimaatklasse - SN-T - SN-ST - SN-T

Marktprijs € 1259,99* € 999,99* € 1049,99*

Integreerbare diepvriezers
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Vrijstaande koelkasten 
en diepvriezers

PerfectFit
Dankzij de geavanceerde condensortechnologie 
hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw 
koelkast en het keukenmeubel of de muur. Zelfs 
wanneer de koelkast tegen de muur geplaatst 
wordt, behoudt u toegang tot uw lades dankzij een 
90° openingshoek. Ideaal voor een moderne inte-
gratie in uw keuken.*

* Niet van toepassing bij de vrijstaande Side-by-Side 

combinaties.
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French Door NoFrost

KFF96PIEP - Serie 8 KFN96APEA - Serie 8

NoFrost   VitaFreshproVitaFreshpro NoFrost   VitaFreshVitaFresh

Algemene 
informatie

- FrenchDoor NoFrost
- Energieklasse** E: 333 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 573 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 335 l
- Netto-inhoud VitaFresh pro (0°C): 67 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 171 l

- French Door - Cross Door NoFrost
- Energieklasse** E: 333 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 605 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 405 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 200 l

Uitrusting - NoFrost - nooit meer ontdooien
- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone 

afzonderlijk
- Automatische ijsblokjesmaker
- Interne verdeler voor gekoeld en gefilterd water
- Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch 

alarm bij temperatuurtoename
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Verticale handgrepen koelgedeelte, horizontale handgrepen 

vriesgedeelte

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Akoestisch alarmsysteem bij temperatuursstijging
- Alarmtoon bij open deur, optisch alarm bij geopende 

deur
- Toestel op 4 wieltjes, regelbaar
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Binnenuitrusting met metaallijsten

Koelgedeelte - MultiAirflow-systeem
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de 

hoogte verstelbaar, 1 deelbaar en 2 uitschuifbaar
- 4 kleine en 2 grote deurvakken waarvan 1 boter- en 

kaasvak
- LED-verlichting
- 2 VitaFresh pro <0°C>-lades met temperatuur- en 

luchtvochtigheidsregeling voor groente en fruit, 
vis en vlees

- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de 
hoogte verstelbaar

- 3 kleine en 2 grote deurvakken, waarvan 1 boter- en 
kaasvak

- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Automatische ontdooiing
- VitaFresh lade voor vlees en vis
- VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor 

groenten en fruit
- Metalen achterwand
- LED-verlichting

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 15 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 19 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 3 transparante diepvriesladen
- LED-verlichting

- MultiAirflow-systeem
- Invriesvermogen: 13 kg  in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 15 h
- Super-vriezen
- 6 transparante diepvriesladen

Toebehoren - patroon voor waterfilter - Ijsblokjesschaal

Klimaatklasse SN-T SN-T

Afmetingen  (H x B x D): 183 x 90,5 x 70,6 cm (H x B x D) 183 x 91 x 73.1 cm

Marktprijs/
Kleur

- Inox AntiFingerprint € 3449,99* - Deuren metallic silver, 
zijwanden inox-metallic € 2209,99*

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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Bottom-Freezer NoFrost VitaFresh plus – Camera in the fridge

KGN39HIEP - Serie 6

NoFrost VitaFresh plusVitaFresh plus

Algemene 
informatie

- Bottom-Freezer NoFrost
- Energieklasse** E: 238 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 368l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 279 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 89 l

Uitrusting - NoFrost - nooit meer ontdooien
- Home Connect - Camera in the fridge
- TouchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling
- Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Actief waarschuwingssysteem met optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Verticale handgreep
- Deurscharnier rechts, niet verwisselbaar

Koelgedeelte - MultiAirflow-systeem
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en EasyAccess
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 3 kleine en 1 grote deurvakken waarvan 1 boter- en kaasvak
- LED-verlichting met SoftStart
- 1 VitaFresh plus-lade met luchtvochtigheidsregeling voor groente en fruit
- 2 VitaFresh plus <0°C>-lades met temperatuurregeling voor vis en vlees

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling 
- 3 transparante diepvriesladen
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- Diepvrieskalender

Toebehoren - Ijsblokjesbakje, eierhouder

Klimaatklasse SN-T

Afmetingen  (H x B x D): 204 x 60 x 66 cm

Marktprijs/
Kleur

- Inox AntiFingerprint deuren, grijze zijwanden € 1729,99*

Camera in 
the fridge

Dankzij onze innoverende
interne camera’s kunt u in 

één oogopslag zien wat er in 
uw koelkast zit, gewoon 
op uw mobiele toestel.
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Bottom-freezers NoFrost VitaFresh - XXL

KGN86VIEA  - Serie 4 - Volume XXL NEW

NoFrost   VitaFreshVitaFresh

Algemene 
informatie

- Bottom-freezer NoFrost
- Energieklasse** E: 307 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 631 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 479 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 152 l

Uitrusting - NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronisch gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes achteraan
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW (klasse C)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte - MultiAirflow-systeem
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 3 kleine en 1 grote deurvakken
- Flessenhouder, 2 vakken
- 2 VitaFresh-lades met luchtvochtigheidsregeling voor groente en fruit
- 2 VitaFresh <0°C>-lades met temperatuurregeling voor vis en vlees
- LED-verlichting

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 30 uur
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen
- EtagenFrost-systeem - invriezen op alle niveaus mogelijk

Toebehoren - Eierhouder

Klimaatklasse SN-T

Afmetingen -  (H x B x D) 186 x 86 x 81 cm

Marktprijs/
Kleur

- Inox AntiFingerprint deuren, grijze zijwanden € 1459,99*
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XXL
De ideale oplossing 
voor grote families
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& SWITCH!

Verander van kleur 
wanneer u maar wil.
De Vario Style Bottom-Freezer met VitaFresh: de eerste koelkast met verwissel-

bare magnetische deurcover. Vario Style biedt het grootste gamma van kleuren 

aan voor uw koelkast. Kies tussen maar liefst 20 verschillende kleuren en geef 

zo uw keuken een leuk accent!
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1   Hef de onderkant van de deurcover op

2   Maak de deurcover  los aan de bovenkant

3    Bevestig de nieuwe deurcover  bovenaan

Bottom-Freezer NoFrost

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

Kies uw favoriete kleur:
Deurcover

Hoogte 
203 cm

Limoengroen KSZ2AVH00

Champagne KSZ2AVK00

Oranje KSZ2AVO00

Espresso brown KSZ2AVD00

Kersenrood KSZ2AVR00

Mat zwart KSZ2AVZ00

Coffee brown KSZ2AVD10

Sunflower KSZ2AVF00

Framboos KSZ2AVE00

Pruim KSZ2AVL00

Muntgroen KSZ2AVJ00

Aqua KSZ2AVU00

Parelblauw KSZ2AVN00

Petrol KSZ2AVU10

Lichtblauw KSZ2AVT00

Lichtroos KSZ2AVP00

Parelwit KSZ2AVV00

Steengrijs KSZ2AVG00

Goud  KSZ2AVX00

Parel antraciet KSZ2AVG10

RRP* € 139,99*
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KGN39IJEA  - Serie 4 KGN36IZEA  - Serie 4

NoFrost VitaFreshVitaFresh NoFrost VitaFreshVitaFresh

Algemene 
informatie

- Bottom-freezer NoFrost Vario Style te combineren 
met een kleurrijke magnetische deurcover naar 
keuze (zie pg. 177)

- Energieklasse** E: 238 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 368 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 279 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 89 l

- Bottom-freezer NoFrost Vario Style, met matzwarte 
deurcovers (compleet gemonteerd geleverd)

- Energieklasse** E: 238 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 326 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 237 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte : 89 l

Uitrusting - NoFrost - nooit meer ontdooien 
- Vario Style design - kleurrijke wisselbare 

magnetische deurcovers
- Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED 

voor iedere zone afzonderlijk
- Alarm bij open deur en bij temperatuurtoename
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW 

(klasse C)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Vario Style deuren, zijwanden parelgrijs 
- Verticaal geïntegreerde handgreep
- In de hoogte verstelbare voetjes vooraan, rolwieltjes 

achteraan 

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Vario Style design, geleverd met gemonteerde 

matzwarte deurcover
- Temperatuurregeling en -controle leesbaar via LED 

voor iedere zone afzonderlijk
- Alarm bij open deur en bij temperatuurtoename
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW 

(klasse C)
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verticaal geïntegreerde handgreep

Koelgedeelte - MultiAirflow-systeem
- PowerVentilation
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas 

(3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 
1 EasyAccess shelf

- 3 kleine en 1 grote deurvakken
- eierhouder, ijsblokjesschaal
- VitaFresh lade voor vlees en vis
- VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor 

groenten en fruit

- MultiAirflow-systeem
- PowerVentilation
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas 
(2 in de hoogte verstelbaar), waarvan 
1 EasyAccess shelf

- 2 kleine en 1 grote deurvakken
- eierhouder
- VitaFresh lade voor vlees en vis
- VitaFresh lade met vochtigheidsregeling voor 

groenten en fruit

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 16 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling 
- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender

- Invriesvermogen: 10 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 3 transparante diepvriesladen
- Diepvrieskalender

Toebehoren - Enkel te bestellen in combinatie met een Vario Style 
magnetische deurcover (zie pag. 167)

- Compleet gemonteerd geleverd met matzwarte 
deurcover. De gemonteerde zwarte deurcover kan 
verwisseld worden met een kleurrijke magnetische 
deurcover (zie pag. 167)

Klimaatklasse SN-T SN-T

Afmetingen - (H x B x D) 203 x 60 x 66 cm - (H x B x D) 186 x 60 x 66 cm

Marktprijs/
Kleur

- Grijze zijwanden € 979,99* - Matzwarte deurcover, grijze zijwanden  € 1049,99*

Bottom-Freezer NoFrost VitaFresh



| 169Koelkasten en diepvriezers | 169Koelkasten en diepvriezers

Vrijstaande Side-by-Side combinatie

KSV36VLEP  - Serie 4 GSN36VLFP - Serie 4

VitaFreshVitaFresh NoFrost

Algemene 
informatie

- Eéndeurskoelkast
- Energie-efficiëntieklasse** E: 116 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 346 l

- Kastdiepvriezer NoFrost
- Energie-efficiëntieklasse** F: 294 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 242 l

Uitrusting - Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via LED
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente 

sensortechnologie
- Deuren inoxLook, zijwanden parelgrijs
- PerfectFit
- PowerVentilation
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C)

- NoFrost - nooit meer ontdooien
- Elektronische temperatuurregeling, afleesbaar via 

LED
- FreshSense - constante temperatuur met 

intelligente sensortechnologie
- 3-voudig veiligheidssysteem
- Deuren inoxLook, zijwanden parelgrijs
- Verticale handgreep, aluminium
- PerfectFit
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW (klasse C)

Koelgedeelte - Automatische ontdooiing
- Dynamische koeling dankzij ventilator 
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de 
hoogte verstelbaar en 6 EasyAccess shelf

- Speciale flessenhouder, verchroomd
- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: 

groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting 

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 19 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 9 u
- MultiAirflow-systeem
- Super vriezen met automatische uitschakeling
- easyAccess Zone
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 2 BigBox
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor 

extra ruimte!

Toebehoren - Te combineren als side by side met de 
GSN36VLFP met behulp van het verbindingsstuk 
KSZ39AL00 in optie (€ 34.99)
(diepvriezer altijd rechts)

- Te combineren als side by side met de 
KSV36VLEP met behulp van het verbindingsstuk 
KSZ39AL00 in optie (€ 34.99)
(diepvriezer altijd rechts)

Klimaatklasse SN-T SN-T

Afmetingen - (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm - (H x B x D) 186 x 60 x 65 cm

Marktprijs - InoxLook deur, grijze zijwanden € 929,99* - InoxLook deur, grijze zijwanden € 1039,99*
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Side-by-Side

KAD93AIEP - Serie 6

NoFrost

Algemene 
informatie

- Side-by-Side NoFrost
- Energieklasse** E: 324 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 562 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 371 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 191 l

Uitrusting - Full NoFrost nooit meer ontdooien
- 2 apart werkende koudecircuits
- Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica met digitale 

display In één oogopslag alles onder controle!
-   Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische 

aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de 
bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging

- Verticale handgreep, aluminium
- Eierhouder
- LED-verlichting
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D)
- Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4
- Waterfilter geïntegreerd

Koelgedeelte - MultiAirflow-systeem
- PowerVentilation: dynamische koeling door ventilator
- Automatische ontdooiing 
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 groentelades op wieltjes
- 2 kleine en 3 grote deurvakken
- Speciale flessenhouder, verchroomd

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 transparante diepvriesladen
- 3 deurvakken

Klimaatklasse - SN-T

Afmetingen - (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm

Marktprijs/
Kleur

- Inox deuren, Anti Fingerprint € 2419,99*
witte deurdichting grijze zijwanden
verticale handgrepen aluminium

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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KAD93VBFP - Serie 6 KAD93VIFP - Serie 6

NoFrost NoFrost

- Side-by-Side NoFrost
- Energie-efficiëntieklasse** F: 404 kWh/jaar
- Totale netto-inhoud: 562 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 371 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 191 l

- Side-by-Side NoFrost
- Energie-efficiëntieklasse** F: 404 kWh/jaar
- Totale netto-inhoud: 562 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 371 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 191 l

- Full NoFrost nooit meer ontdooien
- 2 apart werkende koudecircuits
- Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica  met digitale 

display - In één oogopslag alles onder controle!
- Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische 

aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de 
bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging

- Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 
- Waterfilter geïntegreerd
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D)
- Verticale handgreep, aluminium
- Eierhouder
- LED-verlichting

- Full NoFrost nooit meer ontdooien
- 2 apart werkende koudecircuits
- Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica  met digitale display 

- In één oogopslag alles onder controle!
- Verdeler voor water, ijsblokjes en crushed ice; automatische 

aanschakeling van de verlichting bij aanraking van de 
bedieningstoets (sensor gestuurd); Kinderbeveiliging

- Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4 
- Waterfilter geïntegreerd
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D)
- Verticale handgreep, aluminium
- Eierhouder
- LED-verlichting

- MultiAirflow-systeem
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 groentelades op wieltjes
- 2 kleine en 3 grote deurvakken

- MultiAirflow-systeem
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 groentelades op wieltjes
- 2 kleine en 3 grote deurvakken

- Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 uur
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 transparante diepvriesladen
- 3 deurvakken

- Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 6 uur
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 transparante diepvriesladen
- 3 deurvakken

- SN-T - SN-T

- (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm - (H x B x D) 179 x 91 x 71 cm

- Zwarte deuren € 2439,99*
grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium

- inox deuren, Anti Fingerprint € 2399,99*
grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium

Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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Side-by-Side

KAN93VIFP - Serie 4

NoFrost

Algemene 
informatie

- Side-by-Side NoFrost
- Energie-efficiëntieklasse F: 413 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 580 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 372 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 208 l

Uitrusting - Full NoFrost nooit meer ontdooien
- Full NoFrost - nooit meer ontdooien
- 2 apart werkende koudecircuits
- Geïntegreerde TouchControl-deurelektronica  met digitale 

display - In één oogopslag alles onder controle!
- Alarmtoon bij open deur
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW (klasse D)
- Verticale handgreep, aluminium
- Eierhouder
- LED-verlichting

Koelgedeelte - MultiAirflow-systeem
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 groentelades op wieltjes
- 2 kleine en 3 grote deurvakken

Vriesgedeelte - Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 8 uur
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas
- 2 transparante diepvriesladen
- 5 deurvakken
- Uittrekbare IceTwister

Klimaatklasse - SN-T

Afmetingen - (H x B x D): 179 x 91 x 71 cm

Marktprijs/
Kleur

- Inox deuren, AntiFingerprint € 2119,99*
grijze zijwanden - verticale handgrepen aluminium
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Inbouwschema’s zie blz. 224-231
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Toebehoren in optie
Ref. Beschrijving Marktprijs*

KFZ10AX0 Deurpaneel met 
kader mat alu, 
hoogte 72 cm *

€ 57,99 Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 72 cm en de 
onderbouwkoelkasten en -diepvriezer 82 cm

KFZ20AX0 Deurpaneel met 
kader mat alu, 
hoogte 88 cm *

€ 68,99 Van toepassing op alle integreerbare diepvriezers en koelkasten met 
hoogte 88 cm en vlakscharnieren

KFZ30AX0 Deurpaneel met 
kader mat alu, 
hoogte 102 cm *

€ 73,99 Van toepassing op de integreerbare koelkasten met hoogte 102,5 cm en 
vlakscharnieren

KFZ40AX0 Deurpaneel met 
kader mat alu, 
hoogte 122 cm *

€ 78,99 Van toepassing op alle integreerbare koelkasten met hoogte  
122,5 cm  en vlakscharnieren. Ook van toepassing op de integreerbare 
diepvriezer GIN41ACE0

KFZ20SX0 Inox deurpaneel 
met handgreep,  
hoogte 88 cm

€ 249,99 Betreft een set van het decorkader KFZ20AX0 en een inox deurpaneel 
zonder merklogo

KFZ40SX0 Inox deurpaneel 
met handgreep,  
hoogte 122 cm

€ 274,99 Betreft een set van het decorkader KFZ40AX0 en een inox deurpaneel 
zonder merklogo

KUZ20SX0 Inox deurpaneel 
met horizontale 
handgreep, hoogte 
82 cm

€ 169,99 Betreft een set van het decorkader KFZ10AX0 en een inox deurpaneel, 
geschikt voor onderbouwbare koelkasten en diepvriezers 82 cm

KSZB6R00 Chromé flessenrek € 20,99 Flessenrek voor de inbouw bottom-freezers KIV86... en KIV87...

KSZ10020 Chromé flessenrek € 20,99 Voor de integreerbare eendeurkoelkasten en bottom-freezers
(behalve KIV86... en KIV87...)

KSZ10HC00 Home Connect kabel € 44,99 Voor alle Home Connect Ready toestellen

KSZ39AL00 Verbindingsset € 34,99 Voor een Side-by-side combinatie van de KSV36VLEP (links)  
met de GSN36VLFP (rechts)

*  Het accessoire bestaat uit: 1 aluminium kader - aluminium handvat - een houten deurpaneel in wit.
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Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde 
reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht  
een terugslagklep type EA voor te monteren.

!
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Toplocatie voor je wijnen uit top locaties.
Het oog wil ook wat. Zet je beste wijnen in de 
kijker met het presentatie-schap (enkel be-
schikbaar in het grote model), perfect geac-
centueerd door de LED verlichting. Dankzij 
een telescopische rail onder de scheidings-
plaat blijven je andere wijnen perfect toegan-
kelijk.

De beste plaats voor je wijn sinds 
het wijnvat.
Bewaar en zet je flessen in de kijker op de 
hoogkwalitatieve schappen van Europese eik, 
die je gemakkelijk toegang bieden tot je 
wijnen. Met zorgvuldig geplaatste metalen 
onderdelen, zijn onze wijnklimaatkasten van 
zeer verfijnde kwaliteit, zowel vanbuiten als 
vanbinnen. Muisstil en vrijwel trillingvrij. 

Gaat perfect gepaard met rood, wit – 
of beide tegelijk.
De nieuwe Bosch wijnklimaatkast biedt
 je twee verschillende temperatuurzones, 
zodat je eindelijk je witte én rode wijn op
 éénzelfde plaats kan bewaren.

Voortaan kies jij waar en hoe je je wijn bewaart. Vrij geïntegreerd in je 
keuken of in de ruimte van jouw keuze. Steeds de ideale temperatuur 
voor zowel je witte als je rode wijn. Muisstil en mét LED verlichting. 
Ontdek de nieuwe wijnklimaatkasten van Bosch.

Uw persoonlijke wijnkelder.
Zonder de trap.
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Wijnklimaatkast, vrijstaand

KWK36ABGA - Serie 6 KWK16ABGA - Serie 6

Algemene 
informatie

 - Wijnklimaatkast, vrijstaand
 - Energieklasse **: G: 155 kWu/jaar
 - Totale inhoud: 370 l

 - Wijnklimaatkast, vrijstaand
 - Energieklasse **: G: 150 kWu/jaar
 - Totale inhoud: 120 l

Uitrusting  - Aantal temperatuurzones: 2
 - Capaciteit: 199 flessen van 0,75 liter
 - Aantal houten legplateaus: 8
 - Dynamische koeling dankzij ventilator
 - Glazen deur
 - Apparaat afsluitbaar met sleutel
 - Kinderbeveiliging
 - Optisch en akoestisch alarm bij open deur
 - Geluidsniveau: 38 dB (klasse C)
 - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
 - Deuropeningshoek 115°
 - Sokkelhoogte regelbaar van 10,2 tot 18,1 cm
 - Draairichting deur rechts, verwisselbaar

 - Aantal temperatuurzones: 2
 - Capaciteit: 44 flessen van 0,75 liter
 - Aantal houten legplateaus: 3
 - Dynamische koeling dankzij ventilator
 - Glazen deur
 - Apparaat afsluitbaar met sleutel
 - Kinderbeveiliging
 - Optisch en akoestisch alarm bij open deur
 - Geluidsniveau: 38 dB (klasse C)
 - Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel
 - Deuropeningshoek 115°
 - Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Klimaatklasse  - SN-ST  - SN-ST

Afmetingen  - (H x B x D): 186 x 60 x 61 cm  - (H x B x D): 81.8 x 60 x 59.3 cm

Marktprijs/
Kleur

 - Zwart € 2379,99*  - Zwart € 1679,99*
* 
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*  Bosch is het nummer 1 merk  
voor vaatwassers wereldwijd.  
Bron: Euromonitor, Afzet, 2020
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De PerfectDry vaatwassers zorgen niet alleen voor  

een behoedzame reiniging, maar ook voor een optimale  

droging van porselein, glas en zelfs plastic vaatwerk –  

dankzij de innovatieve Zeolith®-droogtechnologie en  

de functie Extra droog.

Vaatwassers
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10 jaar garantie tegen corrosie  

van de kuip. 

Naast een energiezuinige technologie, is er 

nog iets waar u met een nieuw Bosch-toestel 

altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De 

kuipen van alle Bosch-vaatwassers worden 

vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox; 

hierbij worden materiaalspecifieke productie- 

en verbindingstechnieken en speciale opper-

vlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn 

we een van de weinige producenten die 10 jaar 

garantie tegen corrosie van de kuip bieden. 

Om deze garantie te activeren, moet u zich 

binnen de 8 weken na levering registreren op:   

ww.bosch-home.be/nl/extra

Opnieuw hebben we veel aspecten van onze nieuwe generatie vaatwassers 

aanzienlijk verbeterd. U kunt nieuwe vaatwasresultaten verwachten - en een 

belangrijke vermindering van het energieverbruik.

De PerfectDry vaatwassers:  
nog betere resultaten en minder  
energieverbruik.
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Eigenschappen afhankelijk van het model.

PerfectDry met Zeolith®
Het geheim van de PerfectDry vaatwassers schuilt in het natuur-
lijke mineraal Zeolith®, dat de vochtigheid uit de lucht verwijdert 
en nadien in warmte omzet. Die warme, krachtige 3D-lucht-
stroom wordt gelijkmatig verdeeld om de vaat zachtjes te dro-
gen. Zo is nu ook plastic niet enkel proper maar ook volledig 
droog. Toestellen met Zeolith zijn zuinig in verbruik waardoor 
bepaalde vaatwassers zelf een energie-label A behalen.

Extra droog
Voor extra grondige droogresultaten activeert u de functie “Extra 
droog”. Met een druk op de knop wordt de temperatuur in de 
afwascyclus verhoogd en de droogfase verlengd. Hierdoor wordt 
een beter droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic 
vaatwerk zichtbaar wordt.

EfficientDry
EfficientDry staat voor een geoptimaliseerd droogproces en 
meer comfort:
-  De automatische opening van de deur kan voor quasi elk pro-
gramma worden ingesteld of optioneel geactiveerd worden op 
het bedieningspaneel.

-   Via de Home Connect app kan de deur ook op afstand worden 
geopend zodra het programma klaar is.

-  Tijdens het droogproces wordt de temperatuur aanzienlijk 
verlaagd. Zo wordt de vaat behoedzaam gedroogd en kunt u die 
na het programma afgekoeld uitladen.

-  Bij langdurige afwezigheid voorkomt een geopende deur dat 
restvocht geurtjes begint te verspreiden. De vaat kan boven-
dien ook volledig afkoelen.

Met onze nieuwe generatie Bosch vaatwassers hoeft de vaat nooit meer met de 

hand te worden nagedroogd. Zo kan nu ook plastic vaatwerk na het uitladen 

meteen in de kast worden weggezet. En dankzij de handige EfficientDry-functie 

gaat de deur automatisch open wanneer het programma klaar is.

Met Bosch wordt uw vaat perfect droog.
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Energielabel vaatwassers

De energie-efficiëntieklasse voor vaatwassers zal gebaseerd 

blijven op het Eco-programma, echter is wel de teststandaard 

aangepast. De test zal bijvoorbeeld gebruik maken van bekers, 

potten en plastic bestek om de reinigings- en droogprestaties 

te beoordelen om zo een beter beeld te geven van de 

werkelijke gebruikservaring. Nieuw toegevoegd is de 

specificatie van de tijdsduur van het Eco-programma. Dit 

programma is met name milieuvriendelijk, is ideaal voor 

normaal bevuilde borden en het meest efficiënte programma 

wat betreft energie- en waterverbruik. Zoals bij wasmachines 

en was-droogcombinaties is het energie-verbruik gebaseerd 

op 100 cycli.

1 QR-code

2 Energie-efficiëntieklasse

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

4   Capaciteit in standaard couverts 
(bij Eco-programma)

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

6   Tijdsduur van het Eco-programma

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

Eigenschappen afhankelijk van het model.

Extra Clean Zone
Vergeet het vooraf inweken of naspoelen van uw vaat. Drie rote-
rende sproeiers zorgen in de bovenste korf voor een intense 
reiniging van zwaar vervuild vaatwerk, zodat zelfs de meest 
hardnekkige etensresten doeltreffend worden verwijderd. De 
verhoogde waterdruk kan met een simpele klik worden in- of 
uitgeschakeld.

Silence on Demand
Met de nieuwe Silence on Demand-functie kunt u via de Home 
Connect app het geluidsniveau van de vaatwasser beduidend 
verlagen – ideaal om ongestoord een telefoontje te plegen of in 
volledige stilte te kunnen thuiswerken. De functie kan eenvoudig 
op uw smartphone worden geactiveerd, en beperkt het geluidsni-
veau in elk programma gedurende 30 minuten tot een minimum. 

TFT-display 
De TFT-display verstrekt handige tips en extra informatie over 
het optimale gebruik van uw vaatwasser. Bovendien wordt het 
einde van het betreffende programma in realtime aangeduid. Zo 
bent u zeker van schitterende resultaten – tot op de minuut 
precies.

TimeLight 
Dankzij TimeLight ziet u niet alleen dat uw vaatwasser nog 

werkt, maar ook hoeveel tijd er nog resteert en in welk stadium 
het programma zich bevindt.

InfoLight 
Een rood LED-punt op de vloer geeft aan of uw volledig 

geïntegreerde vaatwasser nog steeds draait of al klaar is.

StatusLight
Met de handige LED-statusverlichting weet u steeds of de vaat-
wasser nog draait of al klaar is om uitgeladen te worden. Deze 
functie werd speciaal ontwikkeld voor toestellen met VarioSchar-
nier en is bijzonder geschikt voor hoog ingebouwde vaatwassers.

Programma Intelligent 40°C
De Learning dishwasher past zich aan aan jouw feedback en wast precies zoals jij dat wilt. Door gebruik te 
maken van de Feedback-sectie op de Home Connect app kan je de reiniging, droogtegraad en duur van de 
cyclus beoordelen. Het intelligente programma past zich vervolgens automatisch aan aan jouw feedback en 
dit tot je tevreden bent met de resultaten.
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Glasbeschermingsysteem: extra behoedzame 
behandeling van uw delicate glazen.
Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen 
Bosch vaatwassers voor de regeling van de waterhard-
heid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein 
altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met 
de juiste hardheid, zodat ze steeds weer even schoon 
schitteren.  

Kinderbeveiliging
De deurvergrendeling voorkomt het openen van de 
vaatwasser terwijl deze draait en geeft u en uw gezin 
meer veiligheid. Het risico op letsel door hete stoom 
wordt betrouwbaar voorkomen.

OpenAssist
DoorOpening Sensor voor de volledig inte-

greerbare vaatwassers. Door een lichte druk op de 
deur, die achter het frontpaneel zit, zorgt de Door-
Opening sensor ervoor dat de vaatwasserdeur zacht 
open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens 
zonder handgrepen.

Rackmatic™
Dankzij het Rackmatic-systeem kan de hoogte van de 
bovenste korf gemakkelijk worden ingesteld op 1, 2 
of 3 niveaus, afhankelijk van het toestel, zelfs bij 
volledige belading. Dit betekent nog meer flexibiliteit 
en maximale individuele instelmogelijkheden, afhan-
kelijk van de hoeveelheid ingeruimde vaat.

Night Program 
Geluidsniveau van slechts 39 dB. Maximale 
isolatie voor een uiterst stille werking.

AquaSensor
De AquaSensor regelt het waterverbruik op basis van 
het type en de vervuilingsgraad van het vaatwerk 
door het spoelwater te controleren met lichtbundels. 
Op deze manier wordt, afhankelijk van de aanwezig-
heid van voedsel-, vet- of wasmiddelresten in het 
spoelwater, beslist of de spoelcyclus wordt beëindigd 
of voortgezet.

AquaStop®: Bosch garantie in geval van water-
schade - gedurende de volledige levensduur 

van het toestel. Gelieve de garantievoorwaarden te 
vinden op: https://www.bosch-home.be/nl/service/
garanties/voorwaarden-waarborg-bosch

Doseerassistent
De doseerassistent staat voor een optimaal reini-
gingsresultaat. Het gebruikte wasmiddel valt uit de 
wasmiddelkamer in een speciaal opvangbakje op de 
bovenste korf waar het volledig wordt opgelost.

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

tegenstelling tot conventionele motoren werkt de 
EcoSilence Drive™ zonder koolborstels. Hierdoor is 
hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst energie-effi-
ciënt, snel en duurzaam.
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EmotionLight
EmotionLight is een fascinerende designinnovatie 
voor de hoogste esthetische eisen die uw vaatwerk in 
een bijzonder licht laat schitteren. Bij het in- en 
uitladen baadt de binnenruimte van uw vaatwasser in 
een sfeervol licht dankzij twee krachtige LED’s in het 
bovenste deurframe.

PerfectDry met Zeolith® en Extra droog
PerfectDry vaatwassers gebruiken het natuurlijke 
mineraal zeoliet om vochtigheid uit de lucht te verwij-
deren en energie in warmte om te zetten. Die warme, 
krachtige maar zachte 3D-luchtstroom wordt gelijk-
matig verdeeld zodat plastic niet alleen proper, maar 
ook volledig droog is. En voor een nog beter droogre-
sultaat activeert u simpelweg de functie “Extra 
droog”. 

Zeolith®-technologie: optimale droogresultaten en 
glansprestaties bij het laagste energieverbruik.
Dankzij de meermaals bekroonde Zeolith®-technologie 
kan er nu nog meer energie worden bespaard terwijl 
de droogresultaten gewoonweg schitterend zijn. 

Extra droog
Voor extra grondige droogresultaten activeert u de 
functie “Extra droog”. Met een druk op de knop 
wordt de temperatuur in de afwascyclus verhoogd en 
de droogfase verlengd. Hierdoor wordt een beter 
droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij plastic 
vaatwerk zichtbaar wordt. In combinatie met de 
Zeolith®-droogtechnologie geniet u dus altijd van een 
perfect gedroogde vaat.

VarioScharnier
Tot voor kort waren hoog ingebouwde vaatwasser 
alleen mogelijk met grote tussenruimtes tussen de 
meubelfronten. Dat is nu verleden tijd. Dankzij het 
VarioScharnier hoeft u geen compromissen meer te 
sluiten: Het volledig geïntegreerde meubelfront 
schuift bij het openen van de deur iets naar boven. 
Hierdoor worden grote openingen tussen de meubel-
fronten vermeden, zelfs bij een sokkelhoogte van 5 
tot 9 cm.

Warmtewisselaar: veilig wassen, zelfs voor delicaat 
vaatwerk.
Vaatwassers met een warmtewisselaar behandelen 
delicaat glaswerk en porselein bijzonder behoedzaam 
en elimineren elk risico. Het water wordt in het spoel-
reservoir voorverwarmd om temperatuurschokken te 
vermijden. Selecteer het Glass 40° programma om uw 
delicaat glas- en vaatwerk extra zorgzaam te behande-
len.

Nu kunt u zelfs met uw tablet de vaat doen.

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

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

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

Eigenschappen afhankelijk van het model.
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Automatisch programma

Zo worden waterverbruik, -temperatuur en spoeltijd exact aan 
de bevuilingsgraad van het vaatwerk aangepast. Voor een 
maximale afwaskracht met een minimaal energieverbruik. 

Auto 45 °C - 65 °C
Realiseert volledig automatisch een perfect vaatwasresultaat 
met een optimaal verbruik.

Standaardprogramma’s

Behoedzaam, snel of bijzonder efficiënt – met onze 
standaardprogramma’s heeft u de keuze.

Intensief 70 °C
Een speciaal programma voor sterk bevuilde vaat, in het 
bijzonder voor potten en pannen. De hoge watertemperatuur 
zorgt bovendien voor de hoogste hygiëne.

Eco 50 °C
Programma met verlaagd verbruik voor alle afwassituaties met 
een normaal bevuild vaatwerk.

Glass 40°
Met Glass 40° worden uw glazen behoedzaam afgewassen op 
lage temperaturen. Bovendien werd de spoeltemperatuur 
optimaal afgesteld en de droogfase verlengd om een zachte 
behandeling en goede droogresultaten van de glazen te 
verkrijgen.

Intelligent Programme 40°C
De Learning dishwasher past zich aan aan jouw feedback en 
wast precies zoals jij dat wilt. Door gebruik te maken van de 
Feedback-sectie op de Home Connect app kan je de reiniging, 
droogtegraad en duur van de cyclus beoordelen. Het intelli-
gente programma past zich vervolgens automatisch aan aan 
jouw feedback en dit tot je tevreden bent met de resultaten.

Programma Kort 60°C. 
Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat. 
In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en 
perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de 
matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

Programma 1u. 
Eén uur ... en uw vaat is klaar. Binnen een uur, zal uw vaat 
worden gewassen op 65°C en gedroogd. Ideaal voor matig vuile 
vaat, zelfs met een volle lading.

Silence 50°C
Met dit programma bereikt u een geluidsniveau tot 2 decibel 
lager dan het Eco programma 50°C. Voor een goede nachtrust.

Voorspoelen
Besproeien van het vaatwerk met hoofdzakelijk koud water 
zonder toevoeging van spoelmiddel.

Machine Care programma
Om de prestaties en de levensduur van uw vaatwasser te 
optimaliseren, dient u dit programma regelmatig te draaien in 
combinatie met een specifieke detergent. Zo worden vet- en 
kalkresten verwijderd en perfecte resultaten gegarandeerd.

Favourite - Uw favoriete programma’s in één klik.
Combineer de meest gebruikte afwasprogramma’s en opties in 
één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele 
programmakeuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de 
knop of via de Home Connect-app.

Speciale functies

Bijzonder hygiënisch, uitgesproken snel of echte glansprestaties 
– onze speciale functies maken het u bijzonder eenvoudig. 

Intensieve zone 
Extrakrachtige sproeidruk en verhoogde 
reinigingstemperatuur in de volledige onderste korf. De 

waterdruk in de bovenkorf komt echter nog overeen met het 
geselecteerde programma. Sterk bevuilde potten en pannen in de 
onderste korf en delicaat vaatwerk in de bovenkorf zijn altijd 
perfect schoon.

SpeedPerfect+
Met SpeedPerfect+ kunt u de afwasduur ook bij volle belading 
tot 66% verkorten. En dat met de optimale reiniging en droging 
die u gewoon bent. Ideaal voor wanneer het echt snel moet 
gaan, zoals op een verjaardagsfeestje. De functie kan op elk 
moment worden ingeschakeld – gewoon van thuis uit of op 
afstand via de Home Connect app.

Halve belading
Ideale functie voor een afwascyclus met weinig vaat. Het 
vaatwerk kan zowel in de bovenste als in de onderste 

korf geplaatst worden. U bespaart energie, water en tijd.

HygiënePlus
Regelmatig spoelen bij een hogere gemiddelde 
temperatuur van 70 °C gedurende ongeveer 10 minuten 

verzekert dat bacteriën effectief geëlimineerd worden. 
HygienePlus is daardoor ideaal voor de hoogst mogelijke 
hygiëne-eisen, bijv. voor huishoudens met kleine kinderen of 
personen die aan een allergie lijden.

Extra droog 
Het gebruik van hogere temperaturen in de afwascyclus 
activeert een langer droogproces. Hierdoor wordt een beter 
droogresultaat gerealiseerd, wat vooral bij groter kunststof 
vaatwerk zichtbaar wordt.

Lost alle vuil op met een druk op de knop.

Eigenschappen afhankelijk van het model.

De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juist programma.
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De vaatwassers van Bosch hebben voor elk probleem het juist programma.

De slim ontworpen korven.

Meer plaats, meer fl exibiliteit, meer stabiliteit. 

*Afhankelijk van het model

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

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

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

Max Flex Pro  
Serie | 8

Max Flex  
Serie | 6 | 4

Flex 
Serie | 6 | 4

3e laadniveau*

Besteklade Besteklade Besteklade

Bovenkorf
Extra Clean Zone

Slipvrije beschermstrips voor 
drink- en wijnglazen

6 neerklapbare rekken

Extra Clean Zone
Slipvrije beschermstrips voor 

drink- en wijnglazen
2 neerklapbare rekken

Doseerassistent
2 neerklapbare rekken

Onderkorf

Hogere zijwanden
8 neerklapbare rekken

Steunbeugel voor glazen
Hogere zijwanden

6 neerklapbare rekken
Hogere zijwanden

2 neerklapbare rekken
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Volledig integreerbare vaatwassers

SBT6TCX00E - Serie 6 NEW

A AG  44 dB   

42 dB

  

Algemene info  - PerfectDry vaatwasser
 - Energie-efficiëntieklasse1): A 
 - Energie2)/Waterverbruik3): 54 kWu / 9.5 liter

Programma's 
en speciale 
functies

 - 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 
60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

 - Favourite programma
 - 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+

 - Machine Care programma
 - Silence on demand (via app)

Uitrusting/ 
Comfort

 - Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
 - Geluidsniveau Silence progr.: 42 dB(A) re 1 pW
 - Inhoud: 14 bestekken
 - Zeolith droogtechnologie
 - EfficientDry en warmtewisselaar
 - High Efficiency Energy Saving System
 - OpenAssist
 - Vario-scharnieren
 - Doseerassistent
 - AquaSensor, Beladingssensor
 - Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
 - EcoSilence Drive
 - Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
 - Bediening bovenaan
 - InfoLight rood
 - Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
 - Vario-besteklade - 3de niveau
 - Flex-korven
 - Low Friction Wheels op onderste korf
 - Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
 - In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 
hoogtes)

 - Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
 - Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
 - Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
 - Binnenafwerking: Inox
 - aquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 
gedurende de volledige levensduur van het toestel

 - Kinderbeveiliging
 - Glass protection technology 

Toebehoren  - Blz. 198-199

Afmetingen
(HxBxD)

 - SBT6TCX00E  86.5 x 59.8 x 55 cm
 - SMT6TCX00E  81.5 x 59.8 x 55 cm

Marktprijs/
Kleur

 - SBT6TCX00E - Inox € 1549,99*
 - SMT6TCX00E - Inox € 1499,99*

Vario
Scharnieren

Inbouwschema’s zie blz. 232-233
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SBD6TCX00E - Serie 6 SMV8YCX03E - Serie 8

A AG 44 dB
42 dB

43 dB
41 dB

- PerfectDry vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): A 
- Energie2)/Waterverbruik3): 54 kWu / 9.5 liter

- PerfectDry vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): B
- Energie2)/Waterverbruik3): 65 kWu/9.5 liter

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 
60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care programma
- Silence on demand (via app)

- 8 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40°C, 
Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, 
Voorspoelen 

- Favourite programma
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening 

op afstand), Extra droog, Intensieve zone, HygienePlus, 
SpeedPerfect+

- MachineCare programma

- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 42 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken
- Zeolith droogtechnologie
- EfficientDry en warmtewisselaar
- High Efficiency Energy Saving System
- OpenAssist
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Bediening bovenaan
- InfoLight rood
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- Zeolith droogtechnologie
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Hoge resolutie TFT display met kleuren
- PiezoTouchControl (metaal)
- EmotionLight
- Bediening bovenaan
- TimeLight
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade Pro
- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde 

(2 x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

- Blz. 198-199 - Blz. 198-199

- SBD6TCX00E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMD6TCX00E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- 81.5 x 59.8 x 55 cm

- SBD6TCX00E - Inox € 1449,99*
- SMD6TCX00E - Inox € 1399,99*

- Inox € 1679,99*

*V
rij

bl
ijv

en
d 

aa
nb

ev
ol

en
 m

ar
kt

pr
ijs

. B
TW

 e
n 

R
ec

up
el

bi
jd

ra
ge

 €
 1

 in
be

gr
ep

en
.

1)
 e

ne
rg

ie
-e

ffi
ci

ën
tie

 s
ch

aa
l v

an
 A

 to
t G

 
2)

 E
ne

rg
ie

ve
rb

ru
ik

 in
 k

W
u 

pe
r 1

00
 c

yc
li 

(i
n 

Ec
o 

50
°C

 p
ro

gr
am

m
a)

3)
 W

at
er

ve
rb

ru
ik

 in
 li

te
r p

er
 c

yc
lu

s 
(i

n 
Ec

o 
50

°C
 p

ro
gr

am
m

a)
4)

 Z
ie

 A
qu

As
to

p 
co

nd
iti

es
 o

p 
w

w
w

.b
os

ch
ho

m
e.

be
/n

l/
se

rv
ic

e/
ga

ra
nt

ie
s/

vo
or

w
aa

rd
en

-w
aa

rb
or

g-
bo

sc
h

Inbouwschema’s zie blz. 232-233



|188 Vaatwassers

Volledig integreerbare vaatwassers

SBV8ZCX02E - Serie 8 SBD6ECX57E - Serie 6

41 dB
39 dB

42 dB
39 dB

Algemene info - PerfectDry vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): C
- Energie2)/Waterverbruik3): 75 kWu/9.5 liter

- EfficientDry vaatwasser met OpenAssist
- Energie-efficiëntieklasse1): D
- Energie2)/Waterverbruik3): 85 kWu/9.5 liter

Programma‘s 
en speciale 
functies

- 8 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40°C, 
Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, 
Voorspoelen 

- Favourite programma
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening 

op afstand), Extra droog, Intensieve zone, HygienePlus, 
SpeedPerfect+

- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- 8 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

Uitrusting/ 
Comfort

- Geluidsniveau: 41 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- Zeolith droogtechnologie
- Warmtewisselaar 
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Hoge resolutie TFT display met kleuren
- PiezoTouchControl (metaal)
- EmotionLight
- Bediening bovenaan
- TimeLight
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade Pro
- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde 

(2 x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 39 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- EfficientDry en warmtewisselaar
- OpenAssist
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- PiezoTouchControl (metaal)
- Bediening bovenaan
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde 

(2 x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Kinderbeveiliging
- Glass protection technology 

Toebehoren - Blz. 198-199 - Blz. 198-199

Afmetingen
(HxBxD)

- SBV8ZCX02E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMV8ZCX02E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- SBD6ECX57E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMD6ECX57E 81.5 x 59.8 x 55 cm

Marktprijs/
Kleur

- SBV8ZCX02E - Inox € 1679,99*
- SMV8ZCX02E - Inox € 1629,99*

- SBD6ECX57E - Inox € 1499,99*
- SMD6ECX57E - Inox € 1449,99*

Inbouwschema’s zie blz. 232-233
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SMV6ECX69E - Serie 6 SBH4HCX48E - Serie 4

39 dB
37 dB

44 dB
41 dB

- EfficientDry vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): D
- Energie2)/Waterverbruik3): 85 kWu/9.5 liter

- Vaatwasser met Vario scharnieren
- Energie-efficiëntieklasse1): D
- Energie2)/Waterverbruik3): 85 kWu/9.5 liter

- 8 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Snel 45 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), EfficientDry, Intensieve zone, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- Geluidsniveau: 39 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 37dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- PiezoTouchControl (metaal)
- Bediening bovenaan
- TimeLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Max Flex korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (6x)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde 

(2 x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- Warmtewisselaar 
- Vario-scharnieren
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Bediening bovenaan
- StatusLight
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

- Blz. 198-199 - Blz. 198-199

- 81.5 x 59.8 x 55 cm - SBH4HCX48E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMH4HCX48E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Inox € 1429,99* - SBH4HCX48E - Inox € 1269,99
- SMH4HCX48E - Inox € 1219,99

Vario
Scharnieren
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Volledig integreerbare vaatwassers

SBV4HCX48E - Serie 4 SBV4HAX48E - Serie 4

44 dB
41 dB

44 dB
41 dB

Algemene info - Vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): D
- Energie2)/Waterverbruik3): 85 kWu/9.5 liter

- Vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): D
- Energie2)/Waterverbruik3): 84 kWu/9.5 liter

Programma‘s 
en speciale 
functies

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

Uitrusting/ 
Comfort

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- Warmtewisselaar 
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Bediening bovenaan
- InfoLight rood
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 13 bestekken 
- Warmtewisselaar 
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Bediening bovenaan
- InfoLight rood
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf 
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

Toebehoren - Blz. 198-199 - Blz. 198-199

Afmetingen
(HxBxD)

- SBV4HCX48E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMV4HCX48E 81.5 x 59.8 x 55 cm

- SBV4HAX48E 86.5 x 59.8 x 55 cm
- SMV4HAX48E 81.5 x 59.8 x 55 cm

Marktprijs/
Kleur

- SBV4HCX48E - Inox € 1189,99
- SMV4HCX48E - Inox € 1129,99

- SBV4HAX48E - Inox € 1129,99
- SMV4HAX48E - Inox € 1079,99
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SMV4HTX31E - Serie 4 SMV2ITX22E  - Serie 2

46 dB
44 dB

48 dB

- Vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): E
- Energie2)/Waterverbruik3): 92 kWu/9.5 liter

- Vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): E
- Energie2)/Waterverbruik3): 92 kWu/10.5 liter

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- 5 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Voorspoelen

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 44 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken 
- Warmtewisselaar 
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Bediening bovenaan
- InfoLight rood
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- VarioFlex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Vario bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)
- Inox / Polinox kuip
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken 
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Bediening bovenaan
- InfoLight rood
- Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur
- Vario-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekkorf in de onderste korf
- Inox / Polinox kuip
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

- Blz. 198-199 - Blz. 198-199

81.5 x 59.8 x 55 cm   81.5 x 59.8 x 55 cm

- Inox € 899,99* - Zwart € 809,99*
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Integreerbare vaatwassers

SMI6TCS00E - Serie 6 SMI8YCS03E - Serie 8

A AG 44 dB
42 dB

43 dB
41 dB

Algemene info - PerfectDry vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): A 
- Energie2)/Waterverbruik3): 54 kWu / 9.5 liter

- PerfectDry vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): B
- Energie2)/Waterverbruik3): 65 kWu/9.5 liter

Programma‘s 
en speciale 
functies

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Kort 60 
°C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Halve belading, SpeedPerfect+
- Machine Care programma
- Silence on demand (via app)

- 8 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40°C, 
Intensief 70 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen 

- Favourite programma
- 5 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extra droog, Intensieve zone, HygienePlus, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

Uitrusting/ 
Comfort

- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 42 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken
- Zeolith droogtechnologie
- EfficientDry en warmtewisselaar
- High Efficiency Energy Saving System
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- Zeolith droogtechnologie
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem 
- Hoge resolutie TFT kleuren display met symbolen en tekst 
- PiezoTouchControl (zwart)
- EmotionLight
- Bediening bovenaan
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade Pro
- Max Flex Pro korven met rode TouchPoints
- Extra Clean Zone
- Easy Slide uittreksysteem op bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf en besteklade
- Gekleurde anti-slip beschermingsstrips in bovenste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 

hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf (6x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (8x)
- Kopjesrekken met zacht siliconen elementen aan de voorzijde 

(2 x)
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van waterschade - 

gedurende de volledige levensduur van het toestel
- Glass protection technology 

Toebehoren - Blz. 198-199 - Blz. 198-199

Afmetingen
(HxBxD)

  81.5 x 59.8 x 57.3 cm   81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Marktprijs/
Kleur

-   Inox € 1339,99* -   Inox € 1629,99*

Inbouwschema’s zie blz. 232-233
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SMI4ECS14E - Serie 4 SMI4HCS48E - Serie 4 SMI2ITS40E - Serie 2

44 dB
41 dB

44 dB
41 dB

48 dB

- EfficientDry vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): C
- Energie2)/Waterverbruik3): 74 kWu/9.5 liter

- Vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): D
- Energie2)/Waterverbruik3): 85 kWu/9.5 

liter

- Vaatwasser
- Energie-efficiëntieklasse1): E
- Energie2)/Waterverbruik3): 92 kWu/10.5 

liter

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 
Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, 
Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via 

WLAN (bediening op afstand), EfficientDry, 
Halve belading, SpeedPerfect+

- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- 6 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 
Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Silence 50 °C, 
Voorspoelen 

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via 

WLAN (bediening op afstand), Extra droog, 
Halve belading, SpeedPerfect+

- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- 5 programma‘s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, 
Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Voorspoelen

- Favourite programma
- 4 speciale functies : Home Connect via 

WLAN (bediening op afstand), Extra droog, 
Halve belading, SpeedPerfect

- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 

1 pW
- Inhoud: 13 bestekken 
- EfficientDry en warmtewisselaar
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig 

filtersysteem 
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf en 

besteklade
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste 

korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf 

(2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van 

waterschade - gedurende de volledige 
levensduur van het toestel

- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW
- Geluidsniveau Silence progr.: 41 dB(A) re 

1 pW
- Inhoud: 14 bestekken 
- Warmtewisselaar 
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig 

filtersysteem 
- Bediening bovenaan
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-besteklade - 3de niveau
- Flex-korven
- Low Friction Wheels op onderste korf en 

besteklade
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste 

korf te voorkomen
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met 

RackMatic (op 3 hoogtes)
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste korf 

(2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf 

(2x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van 

waterschade - gedurende de volledige 
levensduur van het toestel

- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology 

- Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW
- Inhoud: 12 bestekken 
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Automatische herkenning van het 

reinigingsmiddel
- EcoSilence Drive
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig 

filtersysteem 
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low Friction Wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste 

korf te voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf 

(2x)
- Bestekkorf in de onderste korf
- Inox / Polinox kuip
- AquaStop®4): Bosch garantie in geval van 

waterschade - gedurende de volledige 
levensduur van het toestel

- Elektronische sleutelfunctie
- Glass protection technology 

- Blz. 198-199 - Blz. 198-199 - Blz. 198-199

81.5 x 59.8 x 57.3 cm 81.5 x 59.8 x 57.3 cm 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

-   Inox € 1189,99* - Inox € 1129,99* - Inox € 809,99*

Inbouwschema’s zie blz. 232-233
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Zeolith®

Het laagste energieverbruik en een schitterend resultaat  
dankzij Zeolith®-mineralen voor glanzende prestaties.

Milieuvriendelijk waterbeheer
Het milieuvriendelijke waterbeheer met een intelligent 

watergebruik realiseert een minimaal verbruik per afwascyclus: 
slechts 9,5 liter bij gebruik van het standaardprogramma en 
uiteraard met optimale en hygiënische afwasresultaten. 

EcoSilence Drive™ 
Nog nooit werd de vaat zo stil gedaan. In tegenstelling tot 

conventionele motoren werkt de EcoSilence Drive™ zonder 
koolborstels. Hierdoor is hij niet alleen zeer stil, maar ook uiterst 
energie-efficiënt, snel en duurzaam.

VarioFlexPro-korfsysteem
Flexibiliteit en comfort voor max. 9 standaard-couverts. Bij 
toestellen met Vario-besteklade zelfs voor 10 standaardcouverts.

DuoPower™
Een dubbele sproeiarm in de bovenkorf zorgt voor een 

optimale waterverdeling in alle hoeken van de vaatwasser en 
verzekert zo een perfect afwasresultaat.

TimeLight
 TimeLight projecteert op uw keukenvloer het 

programmaverloop en de resttijd voor de vaat gedaan is en de 
vaatwasser uitgeladen kan worden. De projectie werkt op alle 
mogelijke ondergronden, wat ook de kleur en het materiaal van de 
vloer is.

Wast veel, verbruikt weinig.
De Bosch ActiveWater 45 vaatwasser.
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Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

SPV6ZMX23E - Serie 6 SPV2HKX41E - Serie 2

43 dB 46 dB

Algemene info - PerfectDry vaatwasser - 45 cm
- Energieklasse1): C

- Silence vaatwasser - 45 cm
- Energieklasse1): E

Programma's en 
verbruik

- 6 programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 
Kort 60 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen

- Favourite programma
- 4 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand), Extradroog, Intensieve zone, SpeedPerfect+

- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)
- Verbruik bij Eco 50°C programma2): 59 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma3): 9.5 l

- 5 programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Voorspoelen

- Favourite programma
- 3 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 
afstand), Extradroog, SpeedPerfect+

- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)
- Verbruik bij Eco 50°C programma2): 70 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma3): 8.5 l

Uitrusting/ 
Comfort

- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (silence programma): 41 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 10 bestekken
- Zeolith-droogtechnologie
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- EcoSilence Drive
- DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Touch Control (metallic)
- Resttijdaanduiding in minuten
- EmotionLight
- TimeLight
- Elektronische starttijduitstel:  1-24 uur
- VarioPro-besteklade
- VarioFlexPro-korven met rode TouchPoints
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met RackMatic (op 3 
hoogtes)

- Low friction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te 
voorkomen

- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3x) en onderste korf 
(4x)

- Kopjeshouders in de bovenste en onderste korf
- Glazenhouder in de onderste korf
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop® met garantie4)

- Glass protection technology

- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 9 bestekken
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- EcoSilence Drive
- DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- InfoLight
- Elektronische starttijduitstel:  3, 6 of 9 uur
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low friction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te 
voorkomen

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop® met garantie4)

- Glass protection technology

Toebehoren - Blz. 198-199 - Blz. 198-199

Afmetingen
(HxBxD)

81,5 x 44,8 x 55 cm 81,5 x 44,8 x 55 cm

Marktprijs/
Kleur

- Inox € 1429,99* - Noir € 919,99*

Inbouwschema’s zie blz. 232-233
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Integreerbare vaatwassers 45 cm

SPI2HKS59E - Serie 2

46 dB

- Silence vaatwasser - 45 cm
- Energieklasse1): E

- 6 programma’s: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 
65 °C, Silence 50 °C, Voorspoelen

- Favourite programma
- 3 speciale functies: Home Connect via WLAN (bediening op 

afstand), Extradroog, SpeedPerfect+
- MachineCare programma
- Silence on demand (via app)
- Verbruik bij Eco 50°C programma2): 70 kWu
- Waterverbruik bij Eco 50°C programma3): 8.5 l

- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (silence programma): 43 dB(A) re 1 pW
- Inhoud: 9 bestekken
- Doseerassistent
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- EcoSilence Drive
- DuoPower-sproeiarmen in de bovenste korf
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem
- Resttijdaanduiding in minuten
- Elektronische starttijduitstel:  1-24 uur
- Vario-korven
- In de hoogte verstelbare bovenste korf
- Low friction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te 

voorkomen
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)
- Bestekrek in de bovenste korf
- Bestekkorf in de onderste korf
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)
- Binnenafwerking: Inox
- aquaStop® met garantie4)

- Elektronische vergrendeling
- Glass protection technology

- Blz. 198-199

81,5 x 44,8 x 57,3 cm

- Inox € 919,99*
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Toebehoren in optie

Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op 
www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

Ref. Beschrijving Marktprijs

SPV6ZMX23E
SPV2HKX41E
SPI2HKS59E

SGZ1010 Verlengslang AquaStop (2m) € 38,99** l

SMZ5002 Zilverglanscassette (vaatwassers van 45 cm breed) € 17,99** l

SMZ5006 Inox bevestigingsset (vaatwassers van 45 cm breed) € 43,99** l

SMZ5003 Klapscharnier (vaatwassers van 45 cm breed) € 133,99** l

De 45 cm vaatwassers

Ref. Beschrijving
Markt-

prijs

SMD6TCX00E
SMV8YCX03E
SMV8ZCX02E
SMD6ECX57E
SMV6ECX69E
SMV4HCX48E SMH4HCX48E SMV4HAX48E

SMV4HTX31E
SMV2ITX22E

SBD6TCX00E
SBV8ZCX02E
SBD6ECX57E
SBV4HCX48E SBH4HCX48E SBV4HAX48E

SGZ1010 Verlengslang 
AquaStop (2m)

€ 38,99**
l l l l l l l

SMZ2014 Langstelige 
glazenkorf

€ 56,99**
l l l l l l l

SMZ5000 Set toebehoren voor 
de vaatwasser

€ 22,99**
l l l l l l l

SMZ5002 Zilverglanscassette € 17,99**
l l l l l l l

SMZ5003 Klapscharnier € 133,99**
l l l l l

SMZ5005 Inox bevestigingsset € 43,99**
l l l

SMZ5006 Inox bevestigingsset € 43,99**
l

SMZ5015 Inox bevestigingsset 
(vaatwassers van 
86,5 cm hoog)

€ 43,99**
l l l

SMZ5100 Extra bestekkorf € 33,99**
l l l l

SMZ2056 Inox deur voor 
volledig integreerbare 
vaatwassers

€ 166,99**
l l l l

SMZ5300 Glazenrek € 26,99**
l l l l l l l

SGZ0IC00 Clip € 4,99**
l l l l l l l

Ref. Beschrijving Marktprijs

SMI6TCS00E
SMI8YCS03E
SMI4ECS14E
SMI4HCS48E

SMI2ITS40E

SGZ1010 Verlengslang AquaStop (2m) € 38,99** l l

SMZ2014 Langstelige glazenkorf € 56,99** l l

SMZ5000 Set toebehoren voor de vaatwasser € 22,99** l l

SMZ5002 Zilverglanscassette € 17,99** l l

SMZ5003 Klapscharnier € 133,99** l l

SMZ5005 Inox bevestigingsset € 43,99** l

SMZ5006 Inox bevestigingsset € 43,99** l

SMZ5100 Extra bestekkorf € 33,99** l

SMZ2044 Inox deur voor integreerbare vaatwassers € 110,99** l l

SMZ5300 Glazenrek € 26,99** l l

SGZ0IC00 Clip € 4,99** l l

De volledig integreerbare vaatwassers  

De integreerbare vaatwassers
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SMZ2014
Langstelige glazenkorf

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

Opberging Afvoerslang

SMZ5002
Zilverglanscassette

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

SMZ5100
Extra bestekkorf

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

SMZ5300
Glazenrek

Een veilige bergplaats 
voor je glazen.

SGZ1010
Verlengde toevoer- en
afvoerslang

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

Decor Scharnier

SMZ2056 Inox deur

Deur in roestvrijstaal voor  
volledig integreerbare  
vaatwassers van 81,5 cm  
hoog (geleverd zonder sokkel).
Afmetingen (HxBxD): 
71,9 x 59 x 2,1 cm

SMZ5003
Klapscharnier

Ook bij een zeer hoog toestel kunnen voor de inbouw opgesplitste 
meubelfronten worden gebruikt. Speciale klapscharnieren zorgen
daarbij voor het probleemloos openen en sluiten van de toesteldeur.
Met dit toebehoren kan u de gleuf tussen het toestel en het keukenmeubel 
afsluiten.

Afwastoebehoren Bevestiging

SMZ5000
Set toebehoren voor de
vaatwasser

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

Sproeikop voor bakblikken

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

SMZ5005
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en 
volledig geïntegreerde 60 cm 
vaatwassers in een bouwhoogte 
van 81,5 cm en op de 45 cm 
vaatwassers.

SMZ5015
Inox bevestigingsset

Past op alle geïntegreerde en volledig 
geïntegreerde vaatwassers van 60 cm 
breed in een bouwhoogte van 86,5 cm.

Recipiëntenhouder

In deze houder, die in elke 
onderste korf van de vaatwassers 
van Bosch kan worden bevestigd, 
staan ook karaffen en vazen 
absoluut kantelveilig.
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SGZ0IC00
Clip

Om kleine objecten 
te bevestigen in de 
bovenste korf.

SMZ2044 Inox deur

Inox deur voor 81,5 
cm hoog integreerbare 
vaatwasser (plint 
meegeleverd)
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HOOGTE VAN DE DEURPANEEL 655 - 725 mm*

HOOGTE VAN DE DEURPANEEL 705 - 775 mm**  

HOOGTE VAN DE NIS in mm

815 820 825 830 835 840 845 850 855 860 865 870
50 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5
55 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5
60 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

P
LI

N
TH

O
O

G
TE

 in
 m

m

65 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5
70 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5
75 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

80 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

85 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5
90 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5
95 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

100 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5

105 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

110 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

115 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

120 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

125 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

130 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5
135 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

140 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5
145 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5
150 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

155 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5
160 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5 81,5 86,5

165 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 86,5

170 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
175 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
180 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
185 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

190 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
195 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5
200 81,5 81,5 81,5 81,5
205 81,5 81,5 81,5
210 81,5 81,5
215 81,5
220

Vaatwassers

Het kiezen van de correcte toestelhoogte.

Bent u groter dan 1.75 meter? 

Dan heeft Bosch speciaal voor u een 

aantal modellen extra hoge vaatwassers 

op de markt gebracht. Hierdoor passen 

deze vaatwassers beter bij uw lengte. 

Een hoogte van 86,5 cm heeft tegenover 

een standaardhoogte van 81,5 cm onder 

andere het voordeel dat het serviesgoed 

zonder moeite in- en uitgeruimd kan 

worden. 

Andere voordelen van  de extra hoge 

vaatwassers:

 - Door de extra hoogte van 5 cm wint 

u 10% meer nuttige inhoud in de 

binnenruimte van de vaatwassers.

- In het plintgedeelte en onder het 

werkblad wordt geen centimeter 

ruimte weggegeven.

- In de grotere spoelruimte is plaats 

voor borden met een doorsnede 

van bijv. 34 cm.Zo rekent u:

Hoogte van de deurpaneel
Voorbeeld: 75 cm

Plinthoogte
Voorbeeld: 15 cm

Nishoogte
90 cm

+ =

Nishoogte

86,5 - 92,5 cm

Toestelhoogte

70,5 - 77,5 cm

Sokkelhoogte 5 - 22 cm

*  Tot 765 mm voor de 81,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren
** Tot 815 mm voor de 86,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren
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81,5

875 880 885 890 895 900 905 910 915 920 925
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 81,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5
81,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5 86,5

81,5 86,5 86,5

81,5 86,5

Vaatwassers

Vanaf de kasthoogte 70 cm moet een hoge 
vaatwasser gekozen worden.

Bij nishoogtes van 815 tot 860 mm moet 

telkens de 81,5 cm hoge vaatwasser 

SMI, SMV of SME worden gekozen, 

onafhankelijk van de sokkelhoogte. 

Bij nishoogtes van 880 tot 925 mm moet 

telkens de 86,5 cm hoge vaatwasser SBI, 

SBV of SBE worden gekozen, onafhankelijk 

van de sokkelhoogte. 

Indien de nishoogte tussen 865 en 875mm 

bedraagt, moet op het volgende worden 

gelet: of hier een 86,5 cm of een 81,5 

cm hoge vaatwasser kan worden 

ingebouwd, hangt af van de combinatie 

van de afmetingen van de onderkast en de 

sokkelhoogte (zie hieronder).

Voor inbouw van uw vaatwasser  

in de hoogte:

gelieve de technische tabellen te 

raadplegen op onze website:

www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

Alle toestellen kunnen worden aangesloten op zekeringen van 10 en 16 Ampère. Waardoor de keuze van een
vaatwasser niet meer hoeft te gebeuren in functie van de elektrische installatie.

22

81,5 cm hoogte
voor vaatwassers zonder Vario-besteklade

31

27

26

Max. diameter van
de borden in cm.

86,5 cm hoogte
voor vaatwassers zonder Vario-besteklade

29

29

24

34

Max. diameter van
de borden in cm.

Normale inbouw van een  
vaatwasser van  81,5 cm hoog

Inbouw van een vaatwasser  
81,5 cm hoog met Vario scharnier

Inbouw van een vaatwasser  
81,5 cm hoog met frontpaneel  
op maat en klapscharnier in optie

Normale inbouw van een  
vaatwasser van 86,5 cm hoog

Inbouw van een vaatwasser  
86,5 cm hoog met Vario scharnier

Inbouw van een vaatwasser  
86,5 cm hoog met frontpaneel  
op maat en klapscharnier in optie

De inbouwsituatie weergegeven  
onder de rode lijn is voor de toestellen 
met timeLight niet zinvol, gezien  
de TimeLight niet zichbaar is.
(Meer info, zie schema p. 267)
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De volledig integreerbare 
wasmachine

Dynamic door
Betere wasresultaten dankzij de nieuwe glasgeométrie. Om een 
maximale waskwaliteit te verkrijgen heeft Bosch niet enkel een 
nieuwe trommelstructuur ontwikkeld, ook het venster van de vul-
deur kreeg een geheel nieuwe vorm, die optimaal is aangepast aan 
het wasproces.

VarioDrum: een trommel voor zacht of intensief wassen.
Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig 
doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin 
de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers 
behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de 
moeilijkste vlekken op te lossen.

Wol-handwas-programma
Het “wol-handwas”-programma is ideaal voor delicate stof-

fen: aangepaste waterhoeveelheid, zachte trommelbewegingen, 
wassen in alle zachtheid en wolvriendelijk zwieren. 

AquaSpar 3D
Dankzij het 3D AquaSpar-systeem worden de verschillende 

wasprocessen aan de hoeveelheid en de aard van het wasgoed 
aangepast. De waterstand en de spoeltijd worden op de hoeveel-
heid linnen afgestemd. En dit zowel bij een volle machine als 
voor een wasje tussendoor. Bij schuimdetectie komt er een extra 
spoelbeurt en worden de bewegingen aangepast. Steeds optimaal 
zwieren dankzij het bewaken van elke fase, waarbij de onbalans 
onmiddellijk herkend wordt, het zwierproces aangepast wordt en 
dus steeds aan een zo hoog mogelijk toerental gecentrifugeerd 
wordt.

AquaStop
Voor absolute beveiliging tegen waterschade zorgt Aqua-

Stop. Of het nu gaat om een lek in de watertoevoer of in het 
toestel zelf – er wordt voor alles gezorgd. AquaStop is opgebouwd 
uit een veiligheidsklep aan de waterkraan, een toevoerbuis met au-
tomatische drukvermindering en een bijkomende veiligheidsslang, 
een bodemkuip met vlotter en een automatisch inschakelende 
afvoerpomp.

SpeedPerfect
SpeedPerfect is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin 

haast geboden is. Met SpeedPerfect kunt u het wasproces ver-
snellen. Een perfect schone was met een tijdsbesparing tot 65%*, 
zonder dat u concessies moet doen aan het wasresultaat. Het 
programma kan in combinatie met de meeste programma’s en alle 
wasladingen en textielsoorten worden gebruikt.

*  Afhankelijk van het model: het verschil tussen de duur van het Easy Care-programma 40°C en de duur van het Easy 
Care-programma 40°C in combinatie met de SpeedPerfect-optie dan wel het verschil in duur tussen het programma 
Katoen 40°C en het programma Katoen 40°C + geactiveerde Speed-optie.
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WIW28542EU1) - Serie 8

   

Algemene 
informatie

- Energieverbruik1): C (energieverbruik 62 kWu/100 cycli voor het 
referentie programma Eco 40-60°C)

- Max.centrifugeersnelheid2): 1400 tr/min
- Geluidsniveau bij het wassen: 41 DB dB(A) re 1 pw
- Geluidsniveau bij het centrifugeren: 66 DB dB(A) re 1 pw

Programma's/
Opties

- Speciale programma’s: Dons, Donkere Was, Overhemden, Sport, 
Snel/Mix, Eco 40-60, SuperKort 15/30 min., Mix stil, Trommel 
reinigen, Spoelen/Centrifugeren/Afpompen, Wol/Handwas, Fijn/
Zijde

- TouchControl-toetsen: Voorwas, Eindtijduitstel, Temperatuur, 
Start/Pauze met bijvulfunctie, SpeedPerfect, Extra spoelen, 
Keuze voor centrifugeersnelheid/Spoelstop

- SpeedPerfect: perfect schone resultaten, tot drie keer zo snel
- Kinderbeveiliging

Uitrusting/ 
Comfort

- Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de 
temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijduitstel 
24 u en beladingsadvies

- TimeLight: projecteert programma status en resttijd perfect 
leesbaar op elke grond

- Reload-functie: de herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen 
zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen

- EcoSilence Drive: meest zuinige en stille motor
- AntiVibration design: zeer stil en stabiel
- AquaStop met garantie
- ActiveWaterPlus: intelligent beheer van waterverbruik
- 3D AquaSpar-systeem
- Hoeveelheidsautomaat
- Schuimherkenning
- Onbalans-controlesysteem
- Zelfreinigend wasmiddelbakje
- VarioDrum: trommelstructuur voor zacht en efficiënt wassen
- Trommelverlichting met LED
- Trommel reinigen met automatische herinneringsfunctie
- Extra geluidsisolatie
- Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- 30 cm-vulopening Wit, met 130° deuropeningshoek

Deuropening linksscharnierend (niet wisselbaar)
- Magnetisch metalen sluithaak

Toebehoren
in optie

WMZ2381
Verlengstuk voor AquaStop 2m € 43,99**

Afmetingen 
(H x B x D)

(H x B x D): 81,8 x 59,6 x 57,4 cm

Marktprijs/
Kleur

- Wit € 1749,99*

Volledig integreerbare wasmachine

1) EU met engelstalig bedieningspaneel en symbolen

Energielabel wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energiela-

bel voor wasmachines is de wijziging van het 

testprogramma waar alle labelwaarden betrekking 

op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 

wascycli gebaseerd zal zijn. Het nieuwe ‘Eco 

40-60’-programma is geschikt voor het wassen van 

normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, 

linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het 

symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen 

kan worden. De genoemde weefsels kunnen in deze 

wascyclus samen gewassen worden. Het ‘Eco 

40-60’-programma is het meest efficiënte program-

ma in de combinatie ‘energie- en waterverbruik’.

1 QR-code

2 Energie-efficiëntieklasse**

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

4 Maximale beladingscapaciteit

5 Duur van het ‘Eco 40-60’ programma*

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

7 Droogefficiëntieklasse**

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

*  Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit program-
ma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de 
klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in 
de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de 
geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen 
overeen met de wettelijke voorschriften.

** De waarden hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen 
machines.
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HNG6764S6 - HNG6764B6 - HMG6764B1 - HMG636RS1 - HSG656XS1 - HSG636ES1 - HSG636BB1 - HBG676ES6 
- HBG676EB6 - HBG675BS1 - HBG675BB1 - HBG655BS1 - HBG634BS1 - HBG634BB1 - HBG632BS1 - HRG6753S2

Technische schema’s van de ovens

HRA518BS1 - HBB578BS6 - HBG5780S6 - HBA537BS0 - HRA534BS0 - 
HBA573BS1 - HBA533BS1

Ovens
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Technische schema’s van de compacte ovens

CSG656RS7 - CSG656RB7 - CSG636BS3 - CDG634AS0 - CDG634AB0 - CMG676BS1 - 
CMG636BS1 - CMG633BS1 - CMG633BB1 - CBG635BS3

Technische schema’s van de warmhoudladen

BIC630NS1 - BIC630NB1 - BIE630NS1 BIC510NS0

Espressomachine

CTL636ES6 - CTL636EB6

Ovens
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BER634GS1 - BFR634GS1 - BEL634GS1 - 
BFL634GS1

Technische schema’s van de microgolfovens

CFA634GS1 BEL554MS0

COA565GS0 - CMA585GS0

Ovens



| 207| 207

Technische schema’s van de inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap

PIE811B15E

A: Uitsparingsdiepte 
B: Uitsparing in achterpaneel nodig voor 

leidingwerk. Exacte grootte en positie kan 
worden overgenomen van specifieke 
tekening.

C: Alle modellen uit de 80 cm brede klasse 
kunnen worden geïnstalleerd in 60 cm 
brede meubels door de zijpanelen af te 
stellen.

223
(A)

-0750+2 -0490+2

(C)

735

539 470

70

(B) A: Direct op de achterzijde aangesloten

Vooraanzicht
(A)

223 167

227
144

94

750

450

257

30

269 181

Vooraanzicht kringloopwerking met 
afvoerkanalen tot onder meubel/plint

Installatie-toebehoren 

89

222
500

89

222

1000

89

222293

89

222

161

89
104

154

109 222

A: 13,5

89

(A)
194

209

93

89
222

71

99

223249

90

210

107

90

A: ø 152,5

222

206

157

(A) 89

92

89

160

222

432

A: ø 152,5

222

209

(A)

89

123

HEZ9VDSM1

HEZ9VDSM2

HEZ9VDSB1

HEZ9VDSB2

HEZ9VDSB3

HEZ9VDSB4HEZ9VDSS1

HEZ9VDSS2 HEZ9VDSI0

HEZ9VRPD1

HEZ9VDSI1
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Technische schema’s van de inductiekookplaten

PIV845FB1EPXY875DE3E - PXV875DV1E - PXE875DC1E -  
PIV875DC1E

PVS775FC5E

PXV975DV1E - PIV975DC1E

PVS645FB5E - PIF645FB1E - PIE645FB1EPXY675DE3E - PXX675DC1E - PXE675DC1E - 
PIE675DC1E - PIF672FB1E

Kan niet driefasig (3x 230V) zonder nulleider
worden aangesloten
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Technische schema’s van de elektrische vitrokeramische kookplaten

PKE611BA2E

PKC845FP1D PKG775FP2E PKG675FP2E

A: Minimale afstand van de kookplaat-
uitsparing tot de wand.

B: Uitsparingsdiepte
C: Met daaronder gemonteerde oven min. 20, 

eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten
voor de oven.

45 (B)
592522

C)

A) 490-5004 +2

+2

48 (B)
795517

C)

A) +2

+2

Mesures en mm

A: Minimale afstand van de kookplaat-
uitsparing tot de wand.

B: Uitsparingsdiepte 
C:

eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten 
voor de oven.

A: Minimale afstand van de kookplaat-
uitsparing tot de wand.

B: Uitsparingsdiepte
C:

eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten
voor de oven.

A: Minimale afstand van de kookplaat-
uitsparing tot de wand.

B: Uitsparingsdiepte
C:

eventueel meer; raadpleeg ruimtevereisten 
voor de oven.
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Technische schema’s van de gaskookplaten

PNP6B6B90

Kookplaten

PPS9A6B90 PPQ7A6B20

PPP6A6B20
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Technische schema’s van de gaskookplaten

Kookplaten

PCR9A5B90

PCP6A5B90

PCQ7A5B90 PGQ7B5B90

PGH6B5B90 PGP6B5B90
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45 180

170

425
350

330

254

Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor wanddampkappen

Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor eilanddampkappen Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor afvoergroepen

Belangrijke installatietips

Vermogen

Bij Bosch wordt volgens de DIN/

EN 61591 norm gemeten. Om met 

vermogens te

vergelijken die volgens een andere norm 

gemeten worden, vermenigvuldigt men

het vermogen van de Bosch dampkap 

met factor 1,6.

Dampafvoer naar buiten of werking in 

gesloten kringloop

Al onze modellen hebben deze twee 

mogelijkheden.

Hoe bepaalt u welk vermogen u nodig 

heeft ?

U meet het volume van de kamer 

(lengte x breedte x hoogte) en 

vermenigvuldigt dit met 10. Zo heeft 

u het maximaal aanbevolen vermogen 

voor de afvoer van geuren.

Afstand tussen de dampkap en 

de kooktafel

- Elektrische kookplaten: aanbevolen 

afstand: 45 cm (voor uitschuifbare 

dampkappen mag het minimaal 42 cm 

zijn).

- Gaskookplaten: minimale afstand: 65 

cm.

Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit

Inbouwschema CleanAir Plus-Set voor wanddampkappen
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Technische schema’s van de dampkappen

DRC97AQ50 - DRC96AQ50

Ventilatoruitlaat kan
in alle vier de richtingen
gedraaid worden

DRC97AQ50 DRC96AQ50

Ventilatoruitlaat kan
in alle vier de richtingen
gedraaid worden

DRC97AQ50
DRC96AQ50

Afmetingen in mm
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Technische schema’s van de dampkappen

DWF97KM60

Afmetingen in mm

Toestel in kringloopwerking
zonder schouw
Set voor kringloopwerking

DWF97RV60 - DWF97RU60

Afmetingen in mm

Toestel in kringloopwerking
zonder schouw
Set voor kringloopwerking

DIB98JQ50 - DIB97JP50

Afmetingen in mm

DIB97IM50

Afmetingen in mm

Dampkappen
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DWK98PR60

DWK97JQ60 - DWK97JM60

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm

Toestel in kringloopwerking
zonder schouw
Set voor kringloopwerking

Toestel in kringloopwerking
zonder schouw
Set voor kringloopwerking

**

**

** DWK97HM60: 453mm *Vanaf bovenkant pannendrager

DWK87CM60 - DWK87CM20

DWK87EM60 DWK67EM60

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm Afmetingen in mm

**
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Technische schema’s van de dampkappen

DWB96IM50 - DWB94BC50

Afmetingen in mm

DWB97LM50

Afmetingen in mm

DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97CM50

Afmetingen in mm

Mesures en mm

DWP94BC50

Mesures en mmAfmetingen in mm

Dampkappen
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DWB66IM50

Afmetingen in mm

Mesures en mm

DWP64BC50

Mesures en mmAfmetingen in mm

Afmetingen in mm

DWB67CM50

Afmetingen in mm

Dampkappen

DBB67AM60

A: Zone zonder scharnieren

Inbouwvoorbeeld

ø 160

163

(A)

340

320-
360

=

=
600

A: Kabeldoorvoer

A)

Vooraanzicht
250

560
597

280

340

60

Zijaanzicht

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°
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Technische schema’s van de dampkappen

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm

Dampkappen

Positie LED
lampen
Achterwandpaneel 
max. 20 mm

X: al naar gelang uitrusting

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

Positie LED
lampen
Achterwandpaneel 
max. 20 mm

X: al naar gelang uitrusting

ø 120

ø 150

290

35

84

10

347

82

41

45

14

385

195

471

95

X

182
133 133

=

=

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in 
een 90 cm brede bovenkast is een 
montageset noodzakelijk. De beide montage-
beugels worden links en rechts in het meubel 
vast geschroefd. Montage volgens slabloon. 

min. 300
Aanbeveling 320ø 170

min.
420

900

340
198

DBB97AM60

A: Zone zonder scharnieren

Inbouwvoorbeeld

ø 160

163

≥ 60≥ 356

(A)

340

320-
360

=

=
900

≥ 300

A: Kabeldoorvoer

≥ 12 (A)

163

106 ø 160

Vooraanzicht

250

860
897

280
340

60

Zijaanzicht

163

ø 148

118

95

11

298

294

150°

DFS097K51

290-450

32

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

290-455

32

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

52414

82
84

253

DFS067K51

290-455

17

95

187

41

347

426
471

40 

898

506

253

52414

82
84

290-455

17

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

52414

82
84

253

DFS067A51DFS097A51

DFS097K51 - DFS097A51 DFS067K51 - DFS067A51

DFS097K51 - DFS097A51 DFS097K51 - DFS067K51 
DFS097A51 - DFS067A51

=

=

Le montage de la hotte tiroir de 90 cm 
dans un meuble haut de 90 cm de large 
requiert un kit de montage. Les deux angles 
de montage sont vissés à gauche et à droite 
dans le meuble. Montage selon gabarit. 

min. 300
recommandation 
320

ø 170

min. 
420

900

340
198

Mesures en mm

min. 
420

min. 300
Recommandation 320ø 170

600

137
33

49

=

=

198

min. 300 (DFS097A51)
min. 320 (DFS097K51)
Aanbeveling
320

min. 300 (DFS097A51 - DFS067A51)
min. 320 (DFS097K51 - DFS067K51)
Aanbeveling
320



| 219| 219

DHZ 9550DHL755BL DHL555BL

DHL885C DHL785C

DHL575CDEM66AC00

Dampkappen

598

17
40 

526

138

248

255
41

266
102

22

25

14
203

290-455

ø 120/150

min. 300
Aanbeveling 320

min.
390

131

192

161
275

600
176

176
183

Afmetingen in mm

Positie LED
lampen

Achterwandpaneel 
max. 20 mm

X: al naar gelang uitrusting

ø 120
ø 150

26,5
99,5

X

138
14 10

41

266

290

35

109

176
183

69

DFL064W53
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DUL93CC.0 DUL63CC.0

DWZ0XX0J0 DWZ0XX0J5

DWZ1DX1I6 DWZ1CX1I6

Dampkappen

Technische schema’s van de dampkappen
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Alle afmetingen zijn in mm 

Montage CleanAir Plus-kringloopmodule voor uitschuifbare dampkappen

60 cm brede hangkast

*)

517

*)

517

450

900 450

60
110

*)

Montage toestel met  
CleanAir Plus-module 

Montage toestel met  
CleanAir Plus-module 

Filterwisseling

Montage toestel met CleanAir Plus-module

Filterwisseling

Montage toestel 
met CleanAir 
Plus-module en 
neerlaatkader

Montage toestel met  
CleanAir Plus-module en neerlaatkader

Montage toestel met  
CleanAir Plus-module en neerlaatkader

Montage toestel met  
neerlaatkader

Frontafdekking voor 
filterwisseling

Frontafdekking voor 
filterwisseling

*  Zie combinatietabel  
op Tradeplace (DSZ4660 - DSZ4960)

*  Zie combinatietabel  
op Tradeplace (DSZ4660 - DSZ4961)

DIZ1CX5C6

DWZ1FX5C6
DWZ2CX5C6
DWZ2FX5D1
DWZ1FX5D1

Dampkappen

90 cm brede hangkast

DWZ1IX1C6 - DWZ1IT1D1

DWZ1FX5C6
DWZ1FX5D1

DWZ2CX5C6
DWZ2FX5D1
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Installatiekanalen voor dampkappen 
De lijst met accessoires hieronder is verkrijgbaar via onze afdeling Verkoop onderdelen  
op 02/4757130 of via het e-mailadres bru-spareparts@bshg.com. 

Een goede keuze en installatie van het bebuizingssysteem heeft niet alleen een positieve invloed op efficientie  
van de dampkap, maar ook op het geproduceerde geluid.

00571656

Aluflex-buis
Gegolfd aluminium
Ø150 x 600-3000 mm

00574091 

Rond kanaal
Zachte kunststof
Ø150 x 1000 mm

17006046 

Vlakkanaal
Zacht kunststof
222 x 89 x 1000 mm (DN 150)

00574096 

Verbindingsstuk
Kunststof 
Ø150 mm

17006051 

Overgangstuk vlak naar rond
Kunststof
Van Ø150 mm tot (227 x 94 mm / DN 150)

17006050 

Verbindingsstuk vlak
Kunststof
227 x 94 mm (DN 150)

00574092 

Bocht 90°
Kunststof
Ø150 mm

17006048 

Bocht 90°
Verticaal - Kunststof
227 x 94 mm (DN 150)

17006049 

Bocht 90°
Horizontaal - Kunststof
227 x 94 mm (DN 150)

00571651 

Bocht 15°
Horizontaal - Kunststof
227 x 94 mm (DN 150)

17006052 

Overgangstuk vlak naar rond 90º
Kunststof
Ø150 mm

00264765 

Terugslagklep
Om ter hoogte van de luchtafvoeropening  
van de dampkap te plaatsen
Ø150 mm

00571661 

Muuraansluiting - gevelklep
Roestvrij staal (directe verbinding  
met vlakkanaal 150)

00571829 

Folietape
Voor kunststof
10m

00341278 

Alu folietape
25m

Verbindingstuk 215 x 83
Opening in muur 227 x 94
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(1)  = een extra montage-
verlenging   van 500 
mm is nodig
(2) = daarnaast is een montage-  
  verlenging van 1000 
mm nodig

DHZ 1251

DHZ 1253

DHZ 1231 DHZ 1241

Ventilatiekanalen in inox

Alle afmetingen zijn in mm  –   
*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2021. BTW inbegrepen.  

Ventilatiekanaal – Inox: verlengstuk van het telescopisch gedeelte voor een wand- of een eilanddampkap (de totale hoogte hangt af van
het dampkaptype). Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking. 

DWB98PR50 - DWB98JQ50 - DWB97JP50 - DWB97LM50 
DWB97CM50

DHZ1223 € 137,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.  
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 42 cm verlengd worden. Voor een 
max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

DHZ1233 € 190,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.  
De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden.  
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.

DWB67CM50 - DWK.7EM60 - DWB96IM50
DWB94BC50 - DWB66IM50

DHZ1225 € 137,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm.  
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 42 cm verlengd worden. Voor een 
max. hoogte van het schouwgedeelte van 100 tot 144,5 cm.

DHZ1235 € 190,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm.  
De totale hoogte van de dampkap kan met 48 tot 92 cm verlengd worden.  
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 150 tot 194,5 cm.

DWP94BC50 - DWP64BC50

DHZ1224 € 105,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 50 cm.  
De totale hoogte van de dampkap kan max. met 28 cm verlengd worden. Voor een 
max. hoogte van het schouwgedeelte van 96,2 tot 122 cm.

DHZ1234 € 126,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 75 cm.  
De totale hoogte van de dampkap kan met 28 tot 53 cm verlengd worden.  
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 121,2 tot 150 cm.

DIB97IM50 - DIB97JP50 - DIB98JQ50

DHZ1246 € 158,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 110 cm.  
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 110 tot 150 cm.
Vereist montagesetverlenging 50 cm.

DHZ1256 € 211,99*

Ventilatiekanaal voor eilanddampkap - 160 cm.  
Voor een max. hoogte van het schouwgedeelte van 160 tot 200 cm.
Vereist montagesetverlenging 100 cm (DHZ1253).

DHZ1253 € 137,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 100 cm.  
De totale hoogte hangt af van het dampkaptype.  

DHZ1251 € 84,99*

Verbindingselement voor ventilatiekanaal - 50 cm.  
De totale hoogte hangt af van het dampkaptype.  

DHZ1231 € 105,99*

Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°.  
Bevestiging links / rechts.  

DHZ1241 € 105,99*

Adapters geschikt voor een helling van 20° tot 45°  
Bevestiging voor / achter.  

DECORATIEVE WANDDAMPKAPPEN:

DECORATIEVE EILANDDAMPKAPPEN:

DWF97RV60 - DWF97RU60 - DWF97KM60 - DWK98PR60 -  
DWK97JQ60 - DWK97JM60 - DWK87CM.0

DWZ0AX5K0 € 137,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 100 cm

DWZ0AX5L0 € 189,99*

Ventilatiekanaal voor wanddampkap - 150 cm

Dampkappen
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KIS 86AFE0

KIS87AFE0

Technische schema’s van de integreerbare koelkasten

KIN 86NVFE0

Koelkasten en diepvriezers

558

1772

702

1012

733

694

548
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KIV 86VFE1

KIS77AFE0

548

Koelkasten en diepvriezers

KIV 875SF0

541

1772

592
674

557

548

1083

max.
2200

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

    1772    +8   

De aangegeven meubeldeurmaten gelden 
voor een deurnaad van 4 mm.

Overstek 
frontpaneel

Ümin. 40 Ü

Onderkant 
frontpaneel

59
2+

A
(m

in
.)

67
0+

A
(m

ax
.)

11
76

+Ü
(m

ax
.)

10
98

+Ü
(m

in
.)

Afmeting in mm

A A

4 4
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KIL 72AFE0

KIF81PFE0 - KIL82AFF0 - KIR81AFE0

KIR 51AFF0

Luchtuitlaat
min. 200 cm2 Overstek

frontpaneel

Overstek
frontpaneel

Onderkant
frontpaneel

Aanbevolen

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Afmetingen in mm

Afmetingen in mm

KIL 42ADE0 - KIR 41AFF0

Koelkasten en diepvriezers

Technische schema’s van de integreerbare koelkasten
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Afmeting in mm

541

1221

1191

1199

548

Afmeting in mm

541

1221

548

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1221+7

max.
2200

Afmeting in mm

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1221+7

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

12
21

+A
+Ü

(m
ax

.)

Afmeting in mm

A

Overstek 
frontpaneel

Ü
min. 40

Onderkant 
frontpaneel

12
21

+A
+Ü

(m
ax

.)
Afmeting in mm

A

Technische schema’s van de integreerbare koelkasten

KIL 42VFE0 - KIR 41VFE0

KIL 42NSE0 - KIR 415SE0

KIL32VFE0 - KIL31VFE0

KIL22NSE0 - KIR21NSE0
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Technische schema’s van de integreerbare koelkasten en diepvriezers

GIN 81ACF0

max.
2200

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1772+8

Overstek
frontpaneel

Onderkant
frontpaneel

Afmetingen in mm

*Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

KUL 15ADF0 - KUR 15ADF0

KIL22VFE0 - KIR21VFE0
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GIV 21ADD0 - GIV 21AFE0

Verluchtinng min.
200 cm² m² in de sokkel
GIV ononderaan

Verluchting
min. 200 cm2

GIV 11AFE0

Verluchting min.
200 cm² in de sokkel
GIV onderaan

Verluchting
00 cmmin. 20 2

Technische schema’s van de integreerbare diepvriezers

Koelkasten en diepvriezers

GIN 41ACE0

max.
2200

Ventilatie 
in de plint
min. 200 cm2

Luchtuitlaat
min. 200 cm2

560 aanbevolen 
min. 550

min.
560

1221+7

Mesures en mm

Overstek
frontpaneel

Onderkant
frontpaneel

Afmetingen in mm

GIV 21VSE0 GUD 15ADF0

*Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Afmetingen in mm

Verluchting
min. 200 cm2

Verluchting
cm²0 cmin. 200
kelkkin de so
raanGID ondeGID ond
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KFN 96APEA

Koelkasten en diepvriezers

Technische schema’s French Door

B: Wand
A: Diepte van de unit

600

700

0

45
45

0
33
60

238

a b

650 0

(A)
(B)

(A)
(B)

118°

a b

90°

B

A

Afmetingen in mm

Bij plaatsing in een meubelnis moeten beide deuren tot op 160° geopend kunnen worden.

KFF 96PIEP

x2 (wand)

x1 (apparaatdiepte)
600

700

0

45
93

0
33
60

266

a b

650 0

x1
x2 x2

x1

118°

a b

90°

268
905

118°

90°90°

1102

1441

45
93

1830
(A)

905 610 (B)

1815

(C)

80±30
420±50

610

635

1830
(A)

1815

731
1090

1125 (B)

1132 

A: Voorzijde is instelbaar van 1830 tot 1847, 
met de voorste voeten volledig uitgetrokken

B: Met handgreep

A: Voorzijde is instelbaar van 1830 tot 1847, 
met de voorste voeten volledig uitgetrokken

B: Voeg 25 toe voor de afstandhouders 
aan de achterzijde

C: Wateraansluiting op het apparaat

Afmetingen in mm

A:
Laat een speling van min.

(A) (A)

B: Voeg 25 toe voor vaste afstandsstukken aan 
de achterzijde

A: Het front is instelbaar van 1830 tot 1847, wanneer 
de frontstelvoeten volledig zijn uitgedraaid

1830
(A)

905 610 (B)

1815

A: Het front is instelbaar van 1830 tot 1847, 
wanneer de frontstelvoeten volledig zijn 
uitgedraaid

610

635

1830
(A)1815

731

1022 

118°

90°90°

1102

1380

45

905 238
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Technische schema’s Side-by-side

Koelkasten en diepvriezers

Afmetingen in mm

KAD 93AIEP - KAD 93VBFP - KAD 93VIFP

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

Specificaties
Voorzijde is instelbaar van 1783 tot 1792 
Kastdiepte 
Diepte inclusief deur, zonder greep 
Diepte inclusief deur, met greep
Wateraansluiting op het apparaat

A 
B 
C 
D
E

Afmetingen in mm

Opgelet Side-by-Side’s KAD......: Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua
(Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

KAN 93VIFP

Specificatie
Voorzijde is instelbaar van 1783 tot 1792 
Kastdiepte 
Diepte inclusief deur, zonder greep 
Diepte inclusief deur, met greep 

A 
B 
C 
D

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707
(C)53-62

277 418

908

135°130°

1603

763 708 629
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Technische schema's van de vaatwassers

Vario-scharnieren van de 
SBH4HCX48E, SMH4HCX48E
Voor inbouw van uw vaatwasser in 
de hoogte, gelieve de technische 
tabellen te raadplegen op onze 
website: www.bosch-home.be/nl/
kolominbouw

Vaatwassers

SMT... - SMD... - SMV...

min. 90
max. 220*

81
5-

87
5

65
5-

72
5

min. 
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm

SPV...

min. 90
max. 220*

81
5-

87
5

min. 
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

4484

89

53

450

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm

SPI...

min. 90
max. 220*

81
5-

87
5

min. 
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

max. 
143

573

100

4484

89

53

450

550

114

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm

SBT... - SBD... - SBV...

min. 90
max. 220*

86
5-

92
5

70
5-

77
5

86
5-

92
5min. 

550

100

89

53

600
598550

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 865 mm
Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 925 mm

SBH...

max. 220*
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

86
5-

92
5

70
5-

81
5

86
5-

92
5

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

SMH...

max. 220*
min. 50

550
min.

100

89

53

600
598550

81
5-

87
5

65
5-

76
5

81
5-

87
5

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

SMI...

min. 90
max. 220*

550
min.

max.
143

100

598

114

89

53

573

550

600

81
5-

87
5

81
5-

87
5

65
5-

72
5

* In de hoogte verstelbare pootjes Afmetingen in mm

Sokkelhoogte 90-160 mm voor een machine van 815 mm
Sokkelhoogte 150-220 mm voor een machine van 875 mm
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Vaatwassers met vario-scharnier

Zonder vario-scharnier:
De inbouw op hoogte van uw 
vaatwasser was tot nu toe enkel 
mogelijk met grote spleten.

Met vario-scharnier:
In de volledige bovenkast kan met 
uniforme kleine spleten gewerkt 
worden.

SBH...

SMH...

De perfecte inbouwoplossing voor 
de modernste keukentrends.
Moderne inbouwkeukens onderschei-
den zich door maatoplossingen, zo 
klein mogelijke spleten tussen de 
meubelfronten en hoge werkhoog-
ten. Een keukentrend die tot nu niet 
gevolgd kon worden met klassieke 
inbouwvaatwassers. Dankzij het vario-
scharnier moeten er voortaan echter 
geen compromissen meer gesloten 
worden; het volledig geïntegreerde 
meubelfront schuift bij het openen 
van het toestel lichtjes naar boven.

Eindelijk behoren bij de inbouw op 
hoogte van vaatwassers opvallende 
spleten tot het verleden. Ook extra 
lange meubelfronten, vereist voor 
hoge werkhoogten en lage sokkels, 
hinderen niet langer bij het openen 
van de vaatwasser.

Technische schema’s van de wasmachineInbouwbeperkingen voor 
de TimeLightmodule

WIW 28542 EU

Maximale hoogte van het meubelfront bij
standaardscharnier :
Toestellen van 81,5 cm: 725 mm
Toestellen van 86,5 cm: 775 mm

De sokkelafdekking (afmeting a) 
mag maximaal 60 mm uitsteken.
Hieruit volgt dat de sokkelafdekking 
(afmeting b)
minstens 40 mm plus de dikte 
van het meubelfront moet inspringen.
Maximale plinthoogte (afmeting c)
Niet van toepassing bij inbouw in 
de hoogte!

Vaatwassers

594 Pneel

590 Front
596 Behuizing

338,6

138,5

Z

15+12

202

Detail Z

Scharnieruitsparing
min. 12 diep

(595)
(592)

21

35

555 incl.
scharnier

574 incl. scharnier
en meubeldeur

11

119

15+12

60

153
15

544

818+12

107

max. 598

A

338,6

30

574

202

Z

199

818+88 12

Positioneringsmogelijkheid van
de sokkelafdekking

Sokkelafdekking

Meubelfront

Toesteldeur

Projectieweg

100 mm

Toestel-
voet
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Een kwaliteitsvol toestel verdient  
de beste verzorging.
Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een 

langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.

Koken

Ref.** Beschrijving

00311896 Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml

00311900
Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 
glasschraper en 1 reinigingsdoek

00312007
Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en 
aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks

00311945 Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml

00311946
Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend.  
Inhoud: 100 g.

00311964
Onderhoud- en reinigingsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref.  00312007) en 100 g reinigingspoeder 
(ref. 00311946).

00311968 Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir

17000334 Glassschraper voor glaskeramische oppervlakken

00311860 Reinigingspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven

00311859 Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit uw oven

00312137 Reiniger voor het intensief reinigen van koelasten en diepvriezers

Espresso

Ref.** Beschrijving

00312096 10 reinigingstabletten voor espressomachines. 

00312093 6 ontkalkingtabletten voor espressomachines

00311968 Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.

00312015 Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud : 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker

17000705 Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.

00312010 Milieuvriendelijke vloeibare ontkalker voor espressomachines, waterkokers en stoomovens. 

00312107
Onderhoudsset voor espresso-automaten «VeroSeries». Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten formule «2-in-1», 1 
Brita waterfilter en 1 reinigingsborstel.

Vaatwassers

Ref.** Beschrijving

00311993 Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.

00312193
Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit.  
Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.

00311918 Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g

Dampkappen 

Ref.** Beschrijving

00312207
Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de 
vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml

00466148
e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen
vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.

**
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Uw voordelen:

• Volledig onderhoud en revisie van uw toestel 

• Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken 

• Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst. 

Wist u dat goed onderhouden toestellen langer meegaan? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook minder. 
Naast de meest aangepaste onderhoudproducten, bieden we u een professionele onderhoudsdienst aan huis aan.  
De specialisten onderhouden met zorg en expertise uw huishoudtoestel.

eShop
Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw kooktoebehoren, onderhoudsproducten en  

onderdelen online aan te kopen via http://www.bosch-home.be/nl/shop of bij uw verdeler.

Consumentenlijn
Meer informatie over onze diensten ? Contacteer onze consulenten elke werkdag  

van 09u00 tot 16u30 via 02 475 70 01 - Ontdek ook al onze diensten via 

www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp 

Onderhoud en reiniging van toestellen aan huis.



www.bosch-home.be
Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten 
BSH Home Appliances NV – Picardstraat 7 - Box 400 – B - 1000 Brussel  
BE 0465.054.226 – RPR Brussel – 10/22

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

Wij staan steeds voor u klaar !

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

over heel België
•  Contactname 30 minuten voor de interventie

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

Diensten op maat :
•  Onderhoud bij u thuis
•  Installatieservice
•  Bosch CareforLife contract

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

Geef uw mening : 

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

Volg ons :

@bosch.home.belgie @boschhome_be


