
Premium linija. 
Ustvarjena za vas. 
Pralni in sušilni stroji Bosch.

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. 
Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2018. 
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Bosch – številka 1 v Evropi

Bosch izdeluje hišne aparate že od leta
1933. Zgodba o uspehu se je pričela s
predstavitvijo električnega hladilnika na
sejmu v Leipzigu. Kmalu za tem so številne
prednosti in visoka kakovost hišnih
aparatov Bosch postali pomemben del
potreb evropskih potrošnikov. Danes je
Bosch številka 1 v Evropi v prodaji velikih
hišnih aparatov.

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. 
Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2018. 

Inverter motor EcoSilence Drive™ z 10-letnim jamstvom5 let garancije      Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  

Pralni in sušilni 
stroji Bosch. 
Premium pralni in sušilni stroji Bosch Exclusiv so edinstveni že na prvi
pogled. Hkrati jih odlikujejo številne inovativne tehnologije in uporabne
prednosti, kot so posebni programi, funkcije ter dodatne nastavitve, 
ki zagotavljajo največje udobje in visoko zmogljivost.

Bosch. Veliko prednosti za vas.

Dokazana kakovost.

V številnih testih kakovosti se hišni aparati Bosch vedno izkažejo
kot visokokakovostni, učinkoviti, tehnično brezhibni in zanesljivi.
Zato se pojavljajo v samem vrhu.

Inovativnost.

Bosch razvija inovacije, ki ustvarjajo presežke in vrhunske
rezultate. 

Visoka učinkovitost.

Hišne aparate Bosch odlikuje visoka učinkovitost, trajnost in
varčnost.

Enostavna uporaba.

Hišni aparati Bosch vas s sodobnimi tehnologijami razbremenijo
in vam poenostavijo življenje. Hkrati so enostavni za uporabo. 



Kromirani 
upravljalni 
gumb.

Ekskluzivno pranje.

Kromirana 
letvica na
predalu 
za doziranje. 

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. 
Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2015, 2016. Inverter motor EcoSilence Drive™ z 10-letnim jamstvom5 let garancije      Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  

Exclusiv 
dizajn vrat.

Osvetlitev 
notranjosti
bobna.*

*  Odvisno od modela.  



* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. 
Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2015, 2016. 

Inovativne tehnologije, posebni programi in funkcije:

❱   i-DOS: avtomatsko doziranje detergenta za vrhunske 
rezultate in prihranek vode.*

❱   Water&Rinse Plus: višji nivo vode v bobnu za nežnejše 
pranje in dodatno izpiranje. Primerno za bolj občutljivo kožo.**

❱   AntiStain: programi in funkcije za odstranjevanje
najpogostejših madežev.**

❱   Program Alergije PlusTM: nega perila še posebej primerna za
majhne otroke in alergike.

❱   Enostavno za likanje: zmanjša mečkanje perila s posebnim
postopkom ožemanja in rahljanja perila.

❱   Program Ekstra kratek 15' (30‘): zelo hitro – v 15' 
(30-ih minutah) opere do 2 kg manj umazanih oblačil.**

❱   Avtomatski programi za enostavno pranje.** 

❱   Posebni programi za: sodobne umetne tkanine, 
športna oblačila, izdelke iz puha, jeans in temna oblačila.

Dodatne prednosti in še več udobja:

❱   AquaSensor: za optimalno izpiranje detergenta in 
prihranek vode.**

❱   AquaStop: doživljenjska garancija pred izlitjem vode.

❱   Izjemna energijska učinkovitost: do A+++ (–50 %).***

❱   Zmogljivost pranja: do 9 kg.**

❱   Silence: Izjemno tiho delovanje. Najtišji aparat v ponudbi
44/68 dB (model WAW28590BY). 

❱   DirectSelect zaslon: enostavno upravljanje z direktno 
izbiro programov na zaslonu.**

❱   Osvetlitev notranjosti bobna.**

*    Velja za model WAT28690BY in WAW32690BY.   
**  Odvisno od modela.  
*** Energijski razred na lestvici energijskih razredov od A+++ do D.

Programi pranja.*
Bombaž
Program za neobčutljive lanene tkanine ali tkanine 
iz bombaža.

Enostavna nega (Easy care)
Za pranje perila iz manj trpežnih materialov, 
kot npr. srajc ali bluz iz finega bombaža, sintetičnih
materialov ali kombiniranih tkanin.

Mešano perilo
Program je primeren za mešane kose oblačil, ki so
narejeni iz različnih trpežnih materialov in tkanin z
enostavno nego.

Občutljive tkanine / Svila
Odličen program za pranje posebej občutljivih tkanin, 
ki se lahko perejo v stroju: svila, saten in viskoza.

Volna / ročno pranje
Primeren za pranje volnenih oblačil. Priporoča se pralno
sredstvo za volnene izdelke.

Nežno ožemanje
Občutljivejše tkanine se ne poškodujejo, nastajanje 
gub je zmanjšano, oblačila pa so pripravljena za sušenje 
v sušilnem stroju. 

Program za srajce in bluze
Poseben program za pranje srajc, bluz in drugih oblačil 
iz bombaža, lanu, sintetike ali mešanih vlaken. 
Ta program učinkovito opere perilo z nežnejšim
ožemanjem, zato je manj zmečkano in ga je lažje likati. 

Outdoor
Program za pranje zračno prepustnih in vodoodpornih
membranskih tkanin. Odlična nega oblačil za prosti čas,
ki zahtevajo posebno nego.

Jeans / Temno perilo
Posebni program za pranje temnih oblačil iz bombaža,
jeansa ali mešanih materialov.

Puh
Za izdelke kot so vzglavniki in odeje polnjene s puhom.
Priporočamo uporabo majhne količine pralnega sredstva.

Športna oblačila (Sportswear)
Program za pranje oblačil, odpornih na vremenske vplive,
športnih oblačil in oblačil za prosti čas z membransko
tehnologijo. Nežno pranje zahvaljujoč nizki temperaturi
pranja – hladno, do 40 °C, nizko število obratov in kratko
ožemanje.
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Prednosti pralnih strojev 
Bosch

*    Razpoložljivost navedenih programov je odvisna od modela. 



* Odvisno od modela.  ** Možni prihranki pri povprečno 220 ciklih pranja/leto, vir: wfk, Inštitut za uporabne raziskave, poročilo o raziskavi 5132/10. 
Rezultati posameznih testiranj se lahko razlikujejo.

AlergijePlusTM.
Nega perila še posebej primerna za majhne otroke in alergike.
Program AlergijePlus z daljšim pranjem pri visoki temperaturi zagotovi,
da se ostanki pralnega sredstva in alergeni (kot npr. cvetni prah,
živalske dlake ali hišne pršice) temeljito odstranijo iz perila. 

VarioPerfectTM.
Hitro ali varčno pranje? Oboje. Odločitev je vaša. Edinstveni opciji
SpeedPerfect in EcoPerfect, ki sta na voljo v vseh standardnih
programih zagotovita do 65 % hitrejše pranje oz. do 50 % prihranek
energije.* Izberite tisto, kar je za vas v dani situaciji pomembnejše. 

ExtraKratek 15' (30').
Zelo hitro pranje manj umazanega perila. Primeren za osvežitev 
manj umazanih bombažnih tkanin, ki ste jih nosili le kratek čas in 
niso umazana ali za pranje novih oblačil pred prvim nošenjem. 
Za 2 kg perila.

Vario boben.*
Za nežno pranje perila. Edinstvena struktura bobna za hitrejše in
nežnejše pranje perila.

Zaznavanje pene.
Dobro za kožo. Dobro za perilo. Samodejno zaznavanje pene
zagotavlja, da ob predoziranju v perilu ni ostankov pralnega sredstva. 
V kolikor senzorji zaznajo prekomerno ustvarjenje pene, aktivirajo
dodatno izpiranje.

ActiveWater Plus.*
Za varčnejše pranje. Stopenjsko optimizira količino vode glede na
količino perila in vrsto tkanine v pralnem stroju. Tako varčuje z vodo.
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Edinstven dizajn.
Pralni stroji Bosch Exclusiv navdušijo s povdarki iz kroma: 
kromiran upravljalni gumb, kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, Exclusiv dizajn vrat. 

i-DOS.*
Avtomatsko doziranje za vrhunske rezultate. Z izbiro sistema i-DOS
pralni stroj samodejno odmeri optimalno količino detergenta glede na
tip tkanine, količino perila v bobnu ter stopnjo umazanosti perila.
Rezultat: popolno oprano perilo in velik prihranek vode (7.062 l letno) 
in detergenta (do 11 l letno).**

AntiStain.*
Programi in funkcije za odstranjevanje madežev. 

Z izbiro funkcije AntiStain, pralni stroj med pranjem zanesljivo
odstrani 4 najpogostejše madeže: maslo/olje, kri, rdeče vino in trava.
Funkcija je razpoložljiva pri večini programov pranja. 

Z izbiro programa AntiStain, pralni stroj med pranjem glede na izbrani
program (3 različni programi glede na madež) odstrani 3 najpogostejše
madeže: maslo/olje, rdeče vino in paradižnik.

In še nasvet: perilo z madeži vedno operite takoj.

Zelo tiho delovanje.
Zahvaljujoč Inverter motorju in AntiVibration dizajnu.

Inverter motor EcoSilence DriveTM zagotavalja maksimalno
učinkovitost, trajnost, varčnost in tiho delovanje. Zanj nudimo 
10-letno jamstvo.

AntiVibration: dizajn zagotavlja stabilno in tiho delovanje zahvaljujoč
posebni vibracijski zaščiti.

Izjemna učinkovitost in varčnost.
Energijski razred: do A+++ –50 %.*
Opere 50 % varčneje od najboljšega energijskega razreda.

Zakaj izbrati pralni stroj
Bosch

* Odvisno od modela.  



MODEl WAN24290BY WAN28290BY

ZMOGlJIVOST PRANJA PRI STANDARDNEM PROGRAMu BOMBAž 
(2010/30/ES) / NAJVIŠJA HITROST OžEMANJA

8 kg / 1.200 vrt/min 8 kg / 1.400 vrt/min

RAZRED ENERGIJSKE učINKOVITOSTI  (2010/30/ES) A+++ ‒10 %* A+++ ‒10 %*

lETNA PORABA ENERGIJE / VODE (2010/30/ES) 176 kWh / 9.900 l 176 kWh / 9.900 l

RAVEN HRuPA PRI PRANJu / OžEMANJu (DB(A) RE 1 PW) 54/76 54/76

POSEBNI PROGRAMI PRANJA

Volna ‒ ročno pranje, AlergijePlus, 
Srajce/Bluze, Športna oblačila, 

Jeans/Temno perilo, Občutljive tkanine/Svila,
Posteljnina, Enostavna nega, Nočno pranje, 

Čiščenje bobna z opomnikom

Volna ‒ ročno pranje, AlergijePlus, 
Srajce/Bluze, Jeans/Temno perilo, 

Občutljive tkanine/Svila, Enostavna nega,
Madež ‒ Maslo/olje, Madež ‒ Rdeče vino,

Madež ‒ Paradižnik, 
Čiščenje bobna z opomnikom

HITRI PROGRAMI PRANJA Hitro/mešano, 
Super 15 min / Super 30 min

Hitro/mešano, 
Super 15 min / Super 30 min

POSEBNE fuNKcIJE
VarioPerfect, 

Funkcija Water&Rinse Plus, 
Enostavno za likanje, 

Funkcija za dodajanje perila

VarioPerfect, 
Funkcija Water&Rinse Plus, 

Enostavno za likanje, 
Funkcija za dodajanje perila 

ExcluSIV POSEBNOSTI

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat) 
Program Jeans/Temno perilo
funkcija Water&Rinse Plus 

udobno dušenje hrupa 
(54/76 dB namesto 55/76dB)

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat)  
Program Jeans/Temno perilo

Programi za odstranjevanje madežev 
(3 vrste madežev)

funkcija Water&Rinse Plus 
udobno dušenje hrupa 

(54/76 dB namesto 55/76dB)

I-DOS

ANTISTAIN (3)**

VARIOPERfEcTTM

VARIO BOBEN

INVERTER MOTOR EcOSIlENcE DRIVETM Z 10 lETNO GARANcIJO/ 
ANTIVIBRATION DESIGNTM / /

AquASTOP

GARANcIJA (lETA)**** 5 5

WAT28490BY WAT28690BY WAW28590BY WAW32690BY

8 kg / 1.400 vrt/min 9 kg / 1.400 vrt/min 8 kg / 1.400 vrt/min 9 kg / 1.600 vrt/min

A+++ ‒30 %* A+++ ‒30 %* A+++ ‒50 %* A+++ ‒30 %*

135 kWh / 9.680 l 152 kWh / 11.220 l 97 kWh / 9.900 l 152 kWh / 11.220 l

49/76 48/73 44/68 47/73

Volna ‒ ročno pranje, AlergijePlus, 
Srajce/Bluze, Občutljive tkanine/Svila,
Jeans/Temno perilo, Enostavna nega,  

Madež ‒ Maslo/olje, Madež ‒ Rdeče vino,
Madež ‒ Paradižnik, 

Čiščenje bobna z opomnikom

Volna ‒ ročno pranje, AlergijePlus, 
Avtomatika-intenzivno, Avtomatika-nežno, 

Srajce/Bluze, Outdoor, 
Občutljive tkanine/Svila, Enostavna nega,

Čiščenje bobna z opomnikom

Volna ‒ ročno pranje, AlergijePlus, 
Srajce/Bluze, Športna oblačila,

Jeans/Temno perilo, Občutljive tkanine/Svila,
Fino damsko perilo, Enostavna nega, 

Čiščenje bobna z opomnikom

Volna ‒ ročno pranje, AlergijePlus, 
Avtomatika-intenzivno, Automatika-nežno, 

Srajce/Bluze Jeans/Temno perilo, 
Občutljive tkanine/Svila, Enostavna nega,

Čiščenje bobna z opomnikom

Hitro/mešano, 
Super 15 min / Super 30 min

Hitro/mešano, 
Super 15 min / Super 30 min

Hitro/mešano, 
Super 15 min

Hitro/mešano, 
Super 15 min

VarioPerfect, 
Funkcija Water&Rinse Plus, 

Enostavno za likanje, 
Funkcija za dodajanje perila 

i-DOS, VarioPerfect, 
Funkcija Water&Rinse Plus,

Enostavno za likanje, 
Funkcija za dodajanje perila,
Osvetlitev notranjosti bobna 

Funkcija za odstranjevanje madežev 
(4 madeži),

VarioPerfect,
Enostavno za likanje,  

Funkcija za dodajanje perila, 
Osvetlitev notranjosti bobna

i-DOS,
VarioPerfect, 

Enostavno za likanje,
Funkcija za dodajanje perila,
Osvetlitev notranjosti bobna 

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat)  
Program Jeans/Temno perilo

Programi za odstranjevanje madežev 
(3 vrste madežev)

funkcija Water&Rinse Plus 
udobno dušenje hrupa 

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat) 
Program Outdoor

2 avtomatska programa 
funkcija Water&Rinse Plus 

udobno dušenje hrupa 

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat) 
Program Jeans/Temno perilo

funkcija Power Rinse 
udobno dušenje hrupa 

(Noise champion 44/68 db)
Energy champion (A+++ ‒50 %)

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat) 
funkcija Power Rinse 

(3)** (4)***

(58 l) (63 l) (65 l) (65 l)

/ / / /

5 5 5 5

Pralni stroji Bosch Serie 4 Serie 6 Serie 8
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*           Energijski razred na lestvici energijskih razredov od A+++ do D.   
** in  *** Program/funkcija za odstranjevanje 3/4 najpogostejših madežev.   
****       Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  



Exclusiv 
dizajn vrat.

Kromirana 
letvica na
predalu 
za doziranje. 

Osvetlitev 
notranjosti
bobna.*

5 let garancije      Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  

Ekskluzivno sušenje.

Inovativne tehnologije in posebni programi:

❱   Samočistilni kondenzator: konec nadležnega čiščenja, 
saj se kondenzator čisti sam.*

❱   AutoDry: nežno sušenje do stopnje suhosti, ki jo želite.

❱   SensitiveDrying System: edinstvena struktura bobna za
nežno sušenje. 

❱   Srajce / Poslovna oblačila: program za sušenje bombažnih,
lanenih idr. tkanin enostavnih za vzdrževanje. 

❱   Puh: program za sušenje oblačil, vzglavnikov ali odej iz puha.

❱   AlergijePlus: sušenje bombažnega perila pri višjih
temperaturah za najvišji higienski standard.*

❱   Športna oblačila: program za sušenje športnih oblačil.

Dodatne prednosti in še več udobja:

❱   Visoka energijska učinkovitost: do A+++.**

❱   Zmogljivost sušenja: do 9 kg.*

❱   Najtišji aparat v ponudbi: 62 dB (model WTW85590BY).

❱   lED zaslon za enostavno upravljanje.

❱   Možnost odvajanja kondenzirane vode s priloženo odtočno
cevjo v vodni odtok.

Kromirani 
upravljalni 
gumb.

*  Odvisno od modela.  
**  Energijski razred na lestvici energijskih razredov od A+++ do D.

*  Odvisno od modela.  



Edinstven dizajn.
Sušilni stroji Bosch Exclusiv navdušijo s povdarki iz kroma: 
kromiran upravljalni gumb, kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip in Exclusiv dizajn vrat.  

Samočistilni kondenzator.*
Konec nadležnega ročnega čiščenja. Naši sušilni stroji s toplotno
črpalko imajo  samočistilni kondenzator. Med vsakim procesom sušenja
se kondenzator samodejno očisti do štirikrat – inovacija, ki odpravi
ročno čiščenje kondenzatorja, potrebno pri konvencionalnih sušilnih
strojih. Zahvaljujoč samočistilnemu kondenzatorju ostaja sušilni stroj
enako učinkovit skozi celotno življenjsko dobo.

SensitiveDrying System.
Edinstvena struktura bobna za optimalno sušenje. Posebna struktura
bobna zagotovi, da se perilo ne lepi na notranjo stran bobna, temveč
se dobro pretrese in razporedi ob vsake vrtljaju. Rezultat je vedno
popoln: mehko in odlično posušeno perilo.  

Okolju prijazno.
Skladno s sloganom "Tehnologija za življenje" Bosch nenehno
razvija okolju prijazne in inovativne tehnologije, ki olajšajo
vsakodnevno življenje.

Z novo generacijo sušilnih strojev Bosch z okolju prijaznim plinom
Propan R290*, Bosch sledi EU regulativi, ki narekuje zmanjševanje
uporabe toplogrednih plinov v aparatih.

*   Propan R290 je okolju prijazno, nestrupeno hladilno sredstvo, ki ima ničelni potencial tanjšanja ozona
(ODP = 0)** in zelo nizek potencial globalnega segrevanja (GWP = 3)**.

** Vir: www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/technik/kaeltemittel/propan.html

AutoDry.
Nežno posuši perilo do stopnje suhosti, ki jo želite. Inteligentni
senzorji nadzorujejo celoten proces sušenja, tako se perilo posuši tako,
kot sami želite: rahlo vlažno perilo za lažje likanje ali popolnoma suho
za takojšnje zlaganje v omaro.

* Odvisno od modela.  

AntiVibration dizajn.
Stabilno in tiho delovanje. Izjemno stabilno in tiho delovanje
zahvaljujoč posebni vibracijski zaščiti.

Tehnologija ActiveAir.
Inovativno sušenje. ActiveAir za razliko od kondenzacijskega sušilnika
deluje brez konvencionalnega gretja. Zrak za sušenje se ogreva varčno
s pomočjo toplotne črpalke, zato je poraba energije bistveno manjša. 

Nežen dotik.
Naj vas sušenje občutljivih kosov perila ne skrbi. Program z nižjo
stopnjo toplote low heat perilo ščiti, tako da podaljša čas sušenja in
zniža temperaturo.

Prehitite čas.
Program Super quick 40 za zelo hitro sušenje. Manjšo količino perila
oz. približno 10 poslovnih srajc, posuši v 40-ih minutah. Senzorski
nadzor zagotavlja izjemne rezultate sušenja.
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Zakaj izbrati sušilni stroj
Bosch

Programi sušenja.
Srajce / Poslovna oblačila
Program za sušenje oblačil iz bombaža ali lana ter drugih
tkanin, ki so enostavne za vzdrževanje. Perilo bo manj
zmečkano. Ker se ne posuši popolnoma, je primerno 
za likanje in/ali obešanje. 

Puh
Program za sušenje tekstila kot so vzglavniki in odeje 
iz puha. Neprešite izdelke, polnjene s puhom, sušite
posamezno.

Jeans
Program za sušenje jeansa/denima.

Super »40 minut«
Program je primeren za sušenje oblačil, ki jih je potrebno
hitro posušiti – npr. oblačil iz sintetike, bombaža ali
tkanin iz mešanih vlaken. 

Športna oblačila
Program je primeren za sušenje športnih oblačil – 
kot npr.: oblačil z membransko prevleko, vodoodbojna
oblačila, oblačila iz flisa ipd. 

Sušenje volne v košari
Program za sušenje tkanin iz volne ali mešanice vlaken 
z volno, ki so primerna za ročno ali strojno pranje.
Program se uporablja samo v kombinaciji z dodatno
košarico za volnena oblačila.

Cooling Agent R
290

 

Climate
Friendly



Serie 4 Serie 6 Serie 8

WTR85V90BY WTW85491BY WTW85590BY

8 kg 9 kg 8 kg

A++* A++* A+++*

235 kWh 259 kWh 176 kWh

65 64 62

Bombaž, Enostavna nega, Volna, Mešano,
Občutljive tkanine, Srajce/bluze, Športna

oblačila, Brisače, 
Časovni program-hladno, 
Časovni program-toplo

Bombaž, Enostavna nega, Volna, Mešano,
Oblačila s puhastim polnilom, Srajce/bluze,

Športna oblačila, Brisače, 
Časovni program-hladno, 
Časovni program-toplo 

AlergijePlus, Bombaž, Enostavna nega,
Občutljive tkanine, Mešano, 

Oblačila s puhastim polnilom, Srajce/Bluze,
Športna oblačila, Odeje, Brisače, 

Časovni program-hladno, 
Časovni program-toplo, 
Sušenje volne v košari

Super 40 min Super 40 min Super 40 min

Izbira stopnje sušenja, 
Fina nastavitev stopnje suhosti, 
Zaščita pred mečkanjem 60 min

Izbira stopnje sušenja, 
Fina nastavitev stopnje suhosti, 
Zaščita pred mečkanjem 60 min

Izbira stopnje sušenja, 
Fina nastavitev stopnje suhosti, 
Zaščita pred mečkanjem 60 min,
Zaščita pred mečkanjem 120 min

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat)   
Set za odvod kondenzata

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat) 
Set za odvod kondenzata

Exclusiv-Design 
(kromiran upravljalni gumb,

kromirana letvica na predalu za doziranje,
kromiran Bosch logotip, 

Exclusiv dizajn vrat) 
Set za odvod kondenzata

Košara za volno

R290 R290 R290

0,120 kg / 0,000 t 0,145 kg / 0,000 t 0,149 kg / 0,000 t

5 5 5

MODEl

ZMOGlJIVOST SuŠENJA PRI 
STANDARDNEM PROGRAMu BOMBAž 

PRI POlNI POlNITVI (2010/30/ES)

RAZRED ENERGIJSKE 
učINKOVITOSTI  (2010/30/ES)

lETNA PORABA ENERGIJE 
(2010/30/ES)

RAVEN HRuPA (DB(A) RE 1 PW)

POSEBNI PROGRAMI SuŠENJA

HITRI PROGRAMI SuŠENJA

POSEBNE fuNKcIJE

ExcluSIV POSEBNOSTI

AuTODRy

TEHNOlOGIJA AcTIVEAIR

SENSITIVE DRyING SySTEM

ANTIVIBRATION DESIGNTM

SAMOčISTIlNI KONDENZATOR

HERMETIčNO ZAPRTA ENOTA 
ZA HlADIlNO SREDSTVO

VRSTA HlADIlNEGA SREDSTVA

KOlIčINA HlADIlNEGA SREDSTVA /
KOlIčINA IZRAžENA V cO2 EKVIVAlENTu

GARANcIJA (lETA)**

*  Energijski razred na lestvici energijskih razredov od A+++ do D.
** Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  

5 let garancije      Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  

Sušilni stroji Bosch



Varnost in brezskrbnost.

5 let garancije*

= 2-letna garancija proizvajalca

+ 3 leta originalne podaljšane 
garancije proizvajalca 

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. 
Vir: Euromonitor, količina prodaje, 2015, 2016. 5 let garancije      Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  

Inverter motor EcoSilence DriveTM:
izjemno tiho delovanje.

Edinstveni inverter motor EcoSilence Drive™
pri pralnih strojih Bosch je napreden motor,
ki prinaša maksimalno učinkovitost, varčnost,
trajnost ter izjemno tiho delovanje. Zanj
nudimo ob spletni registraciji pralnega stroja
Bosch v osmih tednih od nakupa 10 let
jamstva.

5 let
garancije*

in

10 let
jamstva**

Nakup aparata.

Registracija aparata
in tiskanje certifikata
na www.bosch-home.si

*  Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020.  
Pogoj za pridobitev podaljšane garancije je poleg nakupa aparata 
še registracija aparata v roku 30 dni od nakupa.

**  Pogoj za pridobitev 10 let jamstva za Inverter motor je poleg
nakupa aparata še registracija aparata v roku 8 tednov od nakupa.

1.

2.

Pomoč pri registraciji

080 1691
pon.–pet. od 7.00 do 20.00, 

razen ob praznikih

za Inverter motor EcoSilence DriveTM

pri pralnih strojih Bosch

Enostavno – v 2 korakih do

10 let jamstva za 
Inverter motor 
EcoSilence DriveTM **

Več o garanciji in jamstvu na 
www.bosch-home.si.

Inverter motor EcoSilence Drive™ z 10-letnim jamstvom



BoschHomeSlovenija

www.bosch-home.si

Izdajatelj:
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Savinjska cesta 30, SI-3331 Nazarje.
Skupina BSH je imetnik licence za blagovno znamko BOSCH.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb proizvodov brez predhodnega obvestila
in ne odgovarjamo za morebitne napake v tekstu. Možna barva odstopanja so pogojena
s kvaliteto tiska. Kopiranje ali ponatisi so mogoči samo z izrecno privolitvijo izdajatelja.
Natisnjeno 12/2018.


