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Bosch - SMV40C10EU »Silence«
Myčka nádobí ActiveWater 60 cm
plně vestavná myčka
• náplň: 12 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A+
• spotřeba energie v programu Eco 50: 290 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: 1.02 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: 3300 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 11.7 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: 210 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 52 dB(A) re 1 pW
• plně vestavná myčka
• počet programů 4 : intenzivní 70 °C, normální 65 °C,
Eco 50 °C, rychlý 45 °C
• speciální funkce: VarioSpeed
• 4 mycí teploty
• ActiveWater hydraulický systém
• dávkovací asistent
• EcoSilenceDrive
• senzor naplnění
• auto 3in1
• technika střídavého mytí
• regenerační elektronika
•
• nerez/polinox
• ovládání shora
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trída
• elektronickýúcinnosti
ukazatel nedostatku leštidla
• systém košůmytí
Vario
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• koš na příbory v dolním koši
• odkládací
plocha pro »SilencePlus«
hrnečky v horním mycím koši (2x)
Bosch
- SMI50M85EU
•ActiveWater
AquaStop se
60 zárukou
cm
•vestavná
mechanická
dětská
pojistka
proti otevření dvířek
myčka - nerez
•• servo-zámek
náplň: 12 jídelních sad
systém
šetrného
mytí skla
•• třída
spotřeby
energie:
A+
zpředu nastavitelné
nožičky Eco 50: 290 kWh/rok na
•• spotřeba
energie v programu
• vč.
ochranného
plechu
promycích
podstavbu
před
základě 280 standardních
cyklů(ochrana
(napojení
na párou)
• rozměry
(vxšxh):v81.5
x 59.8sxnízkou
55 cmspotřebou
studenouspotřebiče
vodu) a spotřebě
režimech
Výkon
a spotřeba
energie.
Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu
Programy
a speciální
používání
spotřebiče.funkce

A+
A
A

• spotřeba energie při programu Eco 50: 1.02 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: 3360 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 12 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: 210 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
• vestavná myčka
• spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program Eco
50 °C): 0.7 kWh
• počet programů 5 :intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• speciální funkce: VarioSpeed
• 4 mycí teploty
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20 490 CZK
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Bosch - SMV43M30EU »SilencePlus«
ActiveWater 60 cm
plně vestavná myčka
• náplň: 13 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A++
• spotřeba energie v programu Eco 50: 262 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: 0.92 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: 210 min
• trvání režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0 min
• hlučnost: 46 dB(A) re 1 pW
• plně vestavná myčka
• spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program Eco
50 °C): 0.7 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
• 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, 1/2 náplň
• 4 mycí teploty
• ActiveWater hydraulický systém
• dávkovací asistent
• EcoSilenceDrive
• AquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
• technika střídavého mytí
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„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: 44 dB(A) re 1 pW
• vestavná myčka
• Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 5l; v závislosti na
sklokeramika
stupni zašpinění nádobí
• počet programů 5 :intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, GLAS 40 °C, TurboSpeed 20min
• 2 speciální funkce: VarioSpeed Plus, Extra sušení
• 6 mycích teplot
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Bosch - SMV58N31EU »Active Water Eco«
ActiveWater 60 cm
Plně vestavná myčka s tlakovým otevíráním dveří
openAssist.
• náplň: 13 jídelních sad
• třída spotřeby energie: A++
• spotřeba energie v programu Eco 50: 262 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: 0.92 kWh
• spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání
v zapnutém stavu: 0.2 W / 0.2 W
• spotřeba vody v programu Eco 50: 1820 litrů/rok, na
základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba
vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
• spotřeba vody v programu Eco 50: 6.5 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: 44 dB(A) re 1 pW
• plně vestavná myčka
• Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 5l; v závislosti na
stupni zašpinění nádobí
• počet programů 5 :intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C,
eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
• 3 speciální funkce: VarioSpeed Plus, 1/2 náplň, Extra
sušení
• 4 mycí teploty
• ActiveWater hydraulický systém
• ekologicko-ekonomická distribuce vody
• dávkovací asistent
• EcoSilenceDrive
• AquaSenzor, senzor naplnění
• auto 3in1
• výměník tepla
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mytí
energetické
• regeneračníúcinnosti
elektronika
• 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého
26sítka
790 CZK
trída
• nerez
úcinnosti
• ovládání shora
mytí
• ukazatel zbytkového času v minutách
trída ukončení programu
22 490 CZK
• akustický signál
úcinnosti
• TimeLight sušení
• barva ukazatele: červená
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„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: 42 dB(A) re 1 pW
hlučnost při nočním programu: 40 dB(A) re 1 pW
vestavná myčka
Spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 5l; v závislosti na
stupni zašpinění nádobí
počet programů 6: intenzivní 70, auto 45-65,
Eco 50, noční program 50, GLAS 40, rychlý 45
4 speciální funkce: IntenzivZone, VarioSpeed Plus,

