
Ključne prednosti 
pralnih strojev Exclusiv 

Edinstven dizajn •  Kromiran upravljalni gumb

•  Kromirana letvica na predalu za doziranje

•  Kromiran Bosch logotip

•  Exclusiv dizajn vrat

Perfektni rezultati 
pranja

•  i-DOS: avtomatsko doziranje za vrhunske rezultate.*

•  Vario Perfect™ za hitro ali varčno pranje.

•  AntiStain: programi in funkcije za avtomatsko,
odstranjevanje najpogostejših madežev.*

•  Dodatni programi: Outdoor*, Jeans/Temno perilo*,
Enostavno za likanje.

Najvišji higienski
standard

•  AlergijePlus™

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

Največje udobje 
in učinkovitost 

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

•  Zmogljivost pranja: 9 kg.*

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

•  DirectSelect zaslon.*

Varnost in
brezskrbnost

•  5 let garancije za vse pralne stroje Bosch Exclusiv.***

•  10 let jamstva za inverter motor EcoSilence Drive™.****

•  Aquastop
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*    Odvisno od modela.
** Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014) na lestvici energijskih razredov od A+++ do D.   
*** Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020. Pogoj za pridobitev podaljšane garancije je poleg nakupa aparata

še registracija aparata na www.bosch-home.si v roku 30 dni od nakupa. 
**** Pogoj za pridobitev 10 let jamstva za Inverter motor je poleg nakupa aparata še registracija aparata na www.bosch-home.si v

roku 8 tednov od nakupa. Več informacij o pogojih promocije na www.bosch-home.si.



Ključne prednosti 
sušilnih strojev Exclusiv 

Edinstven dizajn •  Kromiran upravljalni gumb

•  Kromirana letvica na predalu za doziranje

•  Kromiran Bosch logotip

•  Exclusiv dizajn vrat

Perfektni rezultati 
sušenja

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

•  AutoDry nežno sušenje do stopnje suhosti, 
ki jo želite.

•  SensitiveDrying sistem: edinstvena struktura bobna
za nežno sušenje. 

Najvišji higienski
standard

•  AlergijePlus™

Največje udobje 
in učinkovitost 

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

•  Zmogljivost sušenja: 9 kg.*

•  Najtišji aparat v ponudbi 62 dB (model WTW85590BY)

•  LED zaslon za enostavno upravljanje.

•  Možnost odvajanja kondenzirane vode direktno v
vodni odtok s priloženim setom za odvod kondenzata.

Varnost in
brezskrbnost

•  5 let garancije za vse sušilne stroje Bosch
Exclusiv.***
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*    Odvisno od modela.
** Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014) na lestvici energijskih razredov od A+++ do D.   
*** Podaljšana garancija (2 + 3) od 16. 1. 2019 do 15. 1. 2020. Pogoj za pridobitev podaljšane garancije je poleg nakupa aparata

še registracija aparata na www.bosch-home.si v roku 30 dni od nakupa.  


