Akční nabídka Bosch

10 490 CZK

A

trída
energetické
úcinnosti

9 990 CZK

Bosch - HBN539E7 nerez
Vestavná trouba
• trouba s Multifunkcí (8 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev,
rozmrazování, 3D-horký vzduch, spodní ohřev, variabilní
maloplošný gril, variabilní velkoplošný gril, stupeň pro pizzu,
cirkulační infra-gril)
• elektronické hodiny s časovou předvolbou
• dětská pojistka
• rychloohřev
• zápustné knoflíky
• smaltovaný varný prostor (hnědý)
• jednonásobný teleskopický výsuv
• boční stěny, zadní stěna, strop s katalytickým samočištěním
• odnímatelná dvířka trouby
pro snadné čištění
• celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby
• chladicí ventilátor
• elektronická regulace teploty 50 °C - 270 °C
• objem: 66 l
• osvětlení vnitřního prostoru
• pečicí trouba s vyjímatelnými závěsnými rošty
• 1 x hliníkový pečicí plech, 1 x univerzální pánev, 1 x
kombinovaný rošt
• celkový příkon elektro: 2.9 kW
• rozměry (VxŠxH): 595 mm x 595 mm x 548 mm
• délka přívodního kabelu (1,00 m)
• třída spotřeby energie A
• Energetická třída: A
spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.98 kWh
spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.82 kWh
elektrická trouba
objem trouby: 66 l

15 790 CZK
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Bosch - HBA23S150R nerez
Vestavná trouba
• Multifunkce 3D Plus (7 druhů ohřevu: horní/spodní ohřev,
spodní ohřev, 3D-horký vzduch Plus, cirkulační infra-gril,
variabilní velkoplošný gril, maloplošný gril, rozmrazování)
• elektronické hodiny s časovou předvolbou
• 2násobný teleskopický výsuv
• automatický rychloohřev
• dětská pojistka
• teplota skla dvířek max. maximální teplota dveří: 40°C
(měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní
ohřev a 180°C po hodině provozu)
• chladicí ventilátor
• zápustné knoflíky
• osvětlení pečicí trouby
• XXL-pečicí trouba s novým šedým smaltem GranitEmail
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
• připojovací kabel (1,2 m) se zástrčkou
• Energetická třída: A
spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.91 kWh
spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.81 kWh
elektrická trouba
objem trouby: 66 l

19 990 CZK
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17 490 CZK

Bosch - HBG34B150 nerez
Vestavná trouba
• samočištění ecoClean: zadní stěna
• pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus (8 druhů ohřevu: horní/
spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, 3D-horký vzduch
plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, variomaloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu)
• AutoPilot (pečicí automatika s 10 programy)
• XXL-pečicí trouba s novým šedým smaltem GranitEmail
• automatický rychloohřev
• dětská pojistka
• teplota skla dvířek max. 40°C (měřeno uprostřed skla při
nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180°C po hodině
provozu)
• zápustné knoflíky
• elektronické hodiny s časovou předvolbou
• osvětlení pečicí trouby
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
• sklopný dvouokruhový gril
• SoftClose - tlumené dovírání dvířek
• chladicí ventilátor
• hladké stěny trouby se závěsnými rošty - možno dokoupit
teleskopický výsuv jako zvláštní příslušenství
• 1 x smaltovaný plech, 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální
pánev
• připojovací kabel (1,2 m) se zástrčkou
• Energetická třída: A
spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.96 kWh
spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.82 kWh
elektrická trouba
objem trouby: 66 l

12 990 CZK

15 790 CZK
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Bosch - HBA43S350E nerez
Vestavná trouba
• samočištění ecoClean na zadní stěně
• pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus (8 druhů ohřevu: horní/
spodní ohřev, samostatný spodní ohřev, 3D-horký vzduch
plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, variomaloplošný gril, rozmrazování, stupeň pro pizzu)
• XXL-pečicí trouba s novým šedým smaltem GranitEmail
• automatický rychloohřev
• dětská pojistka
• teplota skla dvířek max. maximální teplota dveří: 40°C
(měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní
ohřev a 180°C po hodině provozu)
• zápustné knoflíky
• elektronické hodiny s časovou předvolbou
• osvětlení pečicí trouby
• 2násobný teleskopický výsuv se STOP-FUNKCÍ
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
• sklopný dvouokruhový gril
• chladicí ventilátor
• 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev
• připojovací kabel (0,95 m)
• Energetická třída: A
spotřeba el.energie při konvenčním ohřevu: 0.88 kWh
spotřeba el.energie při cirkulaci/horkém vzduchu: 0.79 kWh
elektrická trouba
objem trouby: 61 l

19 190 CZK
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17 990 CZK

Bosch - Pečicí trouba
HBG632BS1 nerez
typ pečicí trouby / druh ohřevu:
• Pečicí trouba s 8-ti druhy ohřevu:
4D Horký vzduch, Eco Horký vzduch, horní/spodní ohřev,
Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril,
stupeň pro pizzu, rozmrazování
• elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
• objem: 71 l
design:
• ovládací prstenec
• vnitřní povrch pečicí trouby: EA
čištění:
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
komfort:
• 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková
tlačítka
• automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
program sabat
• výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a dovírání
dvířek
• elektronické hodiny s časovou předvolbou
• rychloohřev
• halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením
trouby
• chladicí ventilátor
• nerezový ventilátor
• tlačítko info
• designové madlo z nerezové oceli
závěsné rošty / teleskopické výsuvy:
• závěsné rošty, teleskopické výsuvy k dodání
příslušenství:
• 1 x kombinovaný rošt, 1 x univerzální pánev

13 990 CZK

23 990 CZK
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22 490 CZK

Bosch - Pečicí trouba
HBG6750S1 nerez
typ pečicí trouby / druh ohřevu:
• Pečicí trouba s 13-ti druhy ohřevu:
4D Horký vzduch, Eco Horký vzduch, horní/spodní ohřev,
Eco horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný
gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, pomalé
vaření, rozmrazování, předehřívání, udržování tepla
• elektronická regulace teploty 30 °C - 300 °C
• objem: 71 l
design:
• ovládací prstenec
• vnitřní povrch pečicí trouby: EA
• designové madlo z nerezové oceli
čištění:
• automatické samočištění - pyrolýza
• závěsné rošty a teleskopické výsuvy odolné při pyrolýze
• celoskleněná vnitřní strana dvířek
komfort:
• 2,5" barevný textový TFT displej vč. češtiny, dotyková
tlačítka
• automatický návrh teploty
ukazatel aktuální teploty
ukazatel předehřevu
AutoPilot
program sabat
• výklopná dvířka, SoftMove - tlumené otevírání a dovírání
dvířek
• AutoPilot
• počet automatických programů: 10 ks
• elektronické hodiny s časovou předvolbou
• rychloohřev
• halogenové vnitřní osvětlení, přepínatelné s osvětlením
trouby
• chladicí ventilátor

