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Bosch - SPV40E70EU »Silence Plus«
ActiveWater myčka nádobí, 45 cm
plně vestavná myčka
• náplň: 9 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A+
• spotřeba energie v programu Eco 50: 220 kWh/rok na
základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na
studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
používání spotřebiče.
• spotřeba energie při programu Eco 50: 0.78 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
• spotřeba vody v programu Eco 50: 2660 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 9.5 l
• třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhořší
účinnost) do A (nejlepší účinnost)
• program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na
„standardní program“ Eco 50°C. Tento program je
vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se
o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby
vody a energie.
• doba trvání programu Eco 50: 195 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW
• plně vestavná myčka
• spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program Eco
50 °C): 0.6 kWh
• 4 programy: intenzivní 70, eco 50,
rychlý 45, předmytí
• speciální funkce: 1/2 náplň
• 3 mycí teploty
• ActiveWater hydraulický systém
• dávkovací asistent
• EcoSilenceDrive
• ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
• AquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
• 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
• nerez
• ovládání shora
• LED indikátor průběhu programu
5 490 CZK
• akustický signál ukončení programu
• barva LED-ukazatele: červená
• časová předvolba 3/6/9 hod
3 990 CZK
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• pro vestavbu do 60 cm širokých speciálních horních skříněk
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• ø odtahové trubky: 120 mm
• hodnoty hlučnosti podle EN 60704-3 a EN 60704-2-13 pro
max. normální stupeň při odvětrávání: 67 dB(A) re 1 pW (53
dB(A) re 20 µPa akustický tlak)
• vestavný spotřebič pro vestavbu do horní skříňky o šířce 60
cm
• osvětlení pracovního místa 2 x 30 W (halogen)
• třída spotřeby energie: D*
• průměrná spotřeba energie: 87.3 kWh/rok*
• třída účinnosti odsávání: C*
• třída účinnosti osvětlení: G*
• třída účinnosti tukového filtru: B*
• teplota barev světla: 2700 K
• barva světla: teplá bílá
• hlučnost odsávání při normálním stupni min./max.: 59/67
dB*
• intenzita světla: 196 lux
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Bosch - SPV43M20EU »Silence Plus«
ActiveWater myčka nádobí, 45 cm
plně vestavná myčka
• náplň: 9 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A+
• spotřeba energie v programu Eco 50: 220 kWh/rok na
základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na
studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
používání spotřebiče.
• spotřeba energie při programu Eco 50: 0.78 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
• spotřeba vody v programu Eco 50: 2660 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 9.5 l
• třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhořší
účinnost) do A (nejlepší účinnost)
• program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na
„standardní program“ Eco 50°C. Tento program je
vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se
o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby
vody a energie.
• doba trvání programu Eco 50: 195 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 48 dB(A) re 1 pW
• plně vestavná myčka
• spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program Eco
50 °C): 0.6 kWh
• Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 7 l; v závislosti na
stupni zašpinění nádobí
• počet programů 4 : intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
• 3 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed, 1/2 náplň
• 4 mycí teploty
• ActiveWater hydraulický systém
• dávkovací asistent
• EcoSilenceDrive
• ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
• AquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
• 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
• nerez
14 190 CZK
• ovládání shora
• ukazatel zbytkového času v minutách
• akustický signál ukončení programu
11 990 CZK
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rychlá montáž - nový způsob upevnění na zeď
vnitřní rám
komínový odsavač par
provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní
příslušenství
rozměry spotřebiče pro odvětrávání (VxŠxH): 628-954 x 600
x 500 mm
rozměry spotřebiče pro cirkulaci (VxŠxH): 628-1064 x 600 x
500 mm
rozměry spotřebiče při cirkulaci s CleanAir modulem
(VxŠxH):
689 x 600 x 500 mm - montáž na vnější kanál
809-1139 x 600 x 500 mm - montáž na vnitřní kanál
šířka: 60 cm
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Bosch - SPI50E95EU »Silence Plus«
ActiveWater myčka nádobí, 45 cm
vestavná myčka - nerez
• náplň: 9 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A+
• spotřeba energie v programu Eco 50: 220 kWh/rok na
základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na
studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou
energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
používání spotřebiče.
• spotřeba energie při programu Eco 50: 0.78 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0.1 W / 0.1 W
• spotřeba vody v programu Eco 50: 2660 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 9.5 l
• třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhořší
účinnost) do A (nejlepší účinnost)
• program Eco 50. Uvedené hodnoty se vztahují na
„standardní program“ Eco 50°C. Tento program je
vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se
o nejúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby
vody a energie.
• doba trvání programu Eco 50: 195 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
• vestavná myčka
• Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 7 l; v závislosti na
stupni zašpinění nádobí
• počet programů 5 :intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• 2 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed
• 4 mycí teploty
• ActiveWater hydraulický systém
• dávkovací asistent
• EcoSilenceDrive
• ostřikovací rameno DuoPower v horním koši
• AquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
• 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
• nerez
• elektronický ukazatel zbytkového času v minutách
• barva ukazatele: červená
19 990 CZK
• časová předvolba 1-24 hod
• elektronický ukazatel nedostatku soli
• elektronický ukazatel nedostatku leštidla
• otočný voličtrída
s integrovaným "start" tlačítkem 17 990 CZK
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• rozměry spotřebiče (vxšxh): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm
Typ
Výkon
Design:a spotřeba
Programy
a speciální funkce
Provoz a výkon:

A+

Provozní režim:
Výkon:
Životní prostředí a bezpečnost:
• Komfort
Rozměry:
Technické informace:
• komínový odsavač par
• šířka: 90 cm
• pro montáž na stěnu nad varné místo
• provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
• pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada jako zvláštní
příslušenství
• vnitřní rám
• rychlá montáž - nový způsob upevnění na zeď
• elektronické ovládání pomocí TouchControl
• 3 stupně výkonu + 2 intenzivní stupně
• intenzivní stupeň s automatickým zpětným nastavením
• doběh ventilátoru: 10 min.
• vysoce výkonný ventilátor s dvousměrným sáním
• osvětlení pracovního místa 3 x 3W LED
• možnost nastavení intenzity osvětlení
• funkce SoftLight - pozvolné zhasínání a rozsvěcení

