
Cu Bosch calci a[a cum nu ai 
mai f`cut-o pân` acum.
Fierul de c`lcat cu generator de aburi DI90 î]i asigur` 
rezultate performante datorit` motorului încorporat.

Staţii şi fiare de c`lcat 
2014



Afi[aj TouchControl
Utilizare u[oar` cu tastele de control mari [i o imagine de 
ansamblu asupra func]iilor.

i-Temp Advanced
În plus fa]` de set`rile disponibile pentru fiecare tip de  
]es`tur`, ai op]iunea I-Temp Advanced, o singur` setare de 
temperatur` şi aburi pentru toate tipurile de ţes`turi. Uşor, 
rapid şi sigur.

AntiShine 
Funcţia AntiShine reduce riscul de producere a luciului 
pe ţes`turi. Datorit` acestei set`ri, acum poţi c`lca la 
temperatura optim` hainele negre sau cele delicate 

f`r` grij`. Totul într-un mod puternic, dar în acelaşi timp gentil cu 
hainele tale.

Staţiile de c`lcat Bosch: un plus de inovaţie şi tehnologie.

Funcţie Auto (SmartStart) pentru confort maxim
Cu ajutorul funcţiei Auto, controlat` de un senzor electronic, poţi 
începe s` calci imediat f`r` a alege tipul de material. Pentru utilizare 
simpl`, aceast` poziţie este automat` la pornirea aparatului, 
temperatura şi cantitatea de abur fiind reglate pentru orice tip de 
material. Poţi selecta manual o temperatur` mai mare, precum şi o 
cantitate de abur diferit`. În plus, presiunea de 5,5 bari* şi puterea 
de 3100 W ajut` la netezirea cutelor rezistente.

Protecţie anticalcar Calc’n’Clean Advanced şi Timer
Calcarul reprezint` principala problem` pentru aparatul de c`lcat. 
Sistemul Calc’n’Clean Advanced prelungeşte durata de viaţ` a 
aparatului şi p`streaz` puterea maxim` a jetului de vapori. El const` 
într-un filtru special din oţel inoxidabil care colecteaz` şi reţine 
calcarul. Filtrul se cur`]` foarte u[or în ap`, atunci când indicatorul 
anti-calcar semnalizeaz` acest lucru.

* În funcţie de model

pân` la

Economie Energie

pân` la

Economie Energie

Func]ia ECO
Dac` tasta ECO este accesat`, po]i  
economisi pân` la 30% energie [i 
40% ap` (comparativ cu momentul 

în care func]ia nu este activ`), p`strând o cantitate de aburi 
suficient` pentru un rezultat bun al c`lcatului.



Sta]ii de c`lcat TDS 4560 Styline TDS 373117P EditionRosso TDS 2011 TDS 1624000

Putere consumat` 3100 W 3100 W 2300 W 2400 W

Presiune 5,5 bari 6,5 bari 4,5 bari 4,5 bari

Funcţie supervapori g/min PulseSteam 300 PulseSteam 320 – –

Cantitate constant` abur g/min 120 120 110 90

Sistem anti-calc Calc'n'Clean Advanced
Timer Calc'n Clean

Calc'n'Clean Advanced
Timer Calc'n Clean

Calc’n’Clean –

Auto shut-off – –

Talp` CeraniumGlissée CeraniumGlissée PalladiumGlissée CeraniumGlissée

Funcţie ECO 25 % economie de energie
40 % economie de ap`

25 % economie de energie
40 % economie de ap` – –

Sistem SecureLock – –

Timp de înc`lzire 2 min 2 min 2 min 7 min

Indicator rezervor gol şi abur 
gata

Autonomie nelimitat`/Rezervor 
deta[abil / / /– –/–

Caracteristici speciale i-Temp Advanced                          
AntiShine
Afi[aj TouchControl
TouchControl 
Advanced Steam System    
SmartStart

i-Temp Advanced
AntiShine
Advanced Steam System                 

Advanced Steam System Advanced Steam System

Capacitate rezervor de ap` (ml) 1300 1400 1200 1000

Autonomie nelimitat`
Po]i alimenta 
rezervorul de ap` în 
orice moment, putând 

continua c`lcatul rufelor.

Sistem SecureLock – uşor şi sigur
Noul sistem SecureLock ofer` mai 
mult` siguranţ` în timpul transport`rii 
şi depozit`rii aparatului prin fixarea 

fierului de sta]ie.

PulseSteam
Func]ia PulseSteam: p`trundere 
adânc` a aburului în ]es`turi, 
datorit` celor trei jeturi puternice 

de abur consecutive de pân` la 320 g/min.



Motor şi pomp` încorporate 
pentru mai mult abur şi 
c`lcare în profunzime
Motorul de pân` la 3400 W  
asigur` o cantitate mare 
de abur, iar prin folosirea 
funcţiei PulseSteam obţii o 
presiune de 200 g/min care 
ajut` la îndep`rtarea cutelor 
rezistente. În plus, aparatul 
este gata pentru a produce 
abur în mai puţin de 25 de 
secunde. 

Sistem inovator SensorSteam
Sistemul SensorSteam 
confer` mai mult` siguranţ`: 
funcţioneaz` atât timp cât îl 
atingi şi se opreşte automat 
când ridici mâna de pe el.

4AntiCalc: 3AntiCalc + soluţie 
decalcifiere
Fiarele de c`lcat cu generator 
de abur dispun de un 
accesoriu suplimentar – 
soluţia pentru decalcifiere 
care se vars` în rezervor 
pentru a dizolva particulele de 
calcar.

Fiare de c`lcat cu generator de abur TDI 903231A Sensixx´x TDI 902836A Sensixx´x 

Putere consumat` 3400 W 2800 W

Func]ie supervapori g/min 200 200

Cantitate constant` abur g/min 65 55

Sistem anti-calc 4AntiCalc 4AntiCalc

Sistem anti-picurare

Auto shut-off

Talp` CeraniumGlissée CeraniumGlissée 

Func]ie ECO 25% economie de energie                                                  
35% economie de ap`

25% economie de energie                                                  
35% economie de ap`

Caracteristici speciale i-Temp Advanced                                                                              
Advanced Steam System                                                   
AntiShine                                                         
SteamOnDemand                                                                               
Cablu extra-lung (2,5 m)

i-Temp Advanced                                                                              
Advanced Steam System                                                   
AntiShine                                                         
SteamOnDemand                                                        
Cablu extra-lung (2,5 m)

Capacitate rezervor ap` (ml) 400 400

Noile fiare de c`lcat cu 
generator de aburi: puternice, 
eficiente, compacte.

Talp` CeraniumGlissée
Foarte rezistent` la şocuri şi zgârieturi, talpa CeraniumGlissée permite 
o mai bun` repartizare a c`ldurii şi asigur` o alunecare mai uşoar` 
pentru rezultate optime. 



Mas` de c`lcat activ`
TDN 1701P EditionRosso

Mas` de c`lcat activ` cu sistem de înc`lzire, extrac]ie [i 
suflare a aburului

Func]ie de înc`lzire: uscarea ]es`turilor [i a husei mesei 
de c`lcat în timpul unei utiliz`ri intensive, prevenind 
condensul 

Func]ie de extrac]ie a aerului: aburul este atras în 
profunzimea ]es`turii, excesul de aburi fiind indep`rtat, iar 
]es`turile sunt fixate mai bine de suprafa]a mesei 

Func]ie de suflare: creeaz` o pern` de aer pentru c`lcarea 
delicat` a ]es`turilor fine

Suport compatibil cu toate ma[inile [i sta]iile de c`lcat cu 
aburi cu greutate de pân` la 7,5 kg

Suprafa]` de c`lcare (107 cm x 45 cm) cu hus` de  
protec]ie

2 role pentru transport u[or

Ajustare flexibil` pe în`l]ime de la 81 cm la 93 cm  
(7 pozi]ii diferite)

Comutator separat pentru înc`lzire/extrac]ie aburi [i 
pentru func]ia de suflare

Priz` electric` ata[at` mesei pentru o conexiune 
confortabil`

Cablu extra-lung (2.5 m)

C`lcatul este confortabil cu masa 
de c`lcat activ` EditionRosso.

Func]ie de înc`lzire 
integrat` pentru 
prevenirea condensului

Func]ie de suflare [i 
extrac]ie a aerului 
integrate

Ajustare pe în`l]ime în 
7 trepte de la 81 cm 
la 93 cm

Ro]i pentru un 
transport u[or

Comutator separat 
pentru func]ia de 
extrac]ie / suflare

Suport ergonomic 
[i pliabil

Priz` integrat`

Suport pentru 
cablu

Funcţia de înc`lzire
Întotdeauna 
suprafaţa de 
c`lcat este uscat`. 
Sistemul de 
înc`lzire integrat nu 

permite aburului s` r`mân` în masa de 
c`lcat. Astfel hainele proasp`t c`lcate nu 
r`mân umede.

Funcţia de suflare şi 
extracţie a aerului
C`lcatul este 
mult mai rapid. 
Ventilatorul integrat 
îndep`rteaz` excesul 

de vapori din ţes`turi, iar perna de aer 
format` previne apariţia cutelor pe haine.

Scaneaz` codul QR [i descoper` 
mai multe detalii despre gama 
EditionRosso.



AntiCalc - funcţia de auto-cur`ţare:
Depunerile de calcar sunt cur`ţate de pe acul valvei de 
fiecare dat` când regulatorul de abur este pus în poziţia 
“calc”.

2AntiCalc – AntiCalc + sistem AntiCalc integrat: Sistem 
încorporat de schimb de ioni în camera de abur, care 
neutralizeaz` efectul calcarului (cur`ţare chimic`).

3AntiCalc – 2AntiCalc + funcţia Calc’n’Clean:
Pentru a fi evacuate particulele de calcar, camera de abur 
este inundat` de apa rece din rezervor.

Cump`r`torii pot suna pentru informa]ii [i asisten]` service la num`rul de telefon 021.203.97.48 sau pot scrie la service.romania@bshg.com. 
Produc`torul î[i rezerv` dreptul de a îmbun`t`]i performan]ele tehnice [i designul produselor prezentate f`r` aviz`ri prealabile. 
©Bosch Electrocasnice 04/2014. 

Funcţie Auto shut-off (Secure)
Pentru siguran]` complet`, aparatul 
este dotat cu un sistem încorporat 
Auto shut-off. Astfel, aparatul se 
deconecteaz` automat în cazul în care 
este inactiv pentru un interval  
de timp mai lung de 8 minute în 
pozi]ie vertical`, respectiv de 30 de 
secunde în pozi]ie orizontal` sau 
lateral`.

Sistemul ProEnergy - economie de 
energie de pân` la 25% prin func]ia 
special` ECO, care poate fi folosit` 
pentru majoritatea materialelor. 
La activarea ei sistemul electronic 
reduce consumul de energie pentru 
producerea aburului, f`r` a pierde îns` 
din eficien]a procesului de c`lcare. 
Func]ia abur „max“ se recomand` 
doar pentru materialele groase.

Sistem anti-picurare (DripStop)
Când temperatura selectat` este prea 
sc`zut` pentru producerea aburului, 
o valv` se închide pentru a preveni 
scurgerea apei prin talpa aparatului şi 
p`tarea hainelor.

Advanced Steam System
Pentru o arie de contact mai mare între 
abur şi ţes`tur`, noul sistem Advanced 
Steam prezint` canale de dimensiuni 
m`rite şi o distribuţie special` a lor 
pentru eliberarea optim` a aburului.

Accesoriu depozitare TDZ1750
Accesoriu opţional pentru depozitarea 
imediat` şi în siguranţ` a fierului de 
c`lcat, chiar şi cu talpa fierbinte. 
Compatibil cu fiarele de c`lcat Bosch 
tip TDA50, TDA70 [i TDI90.

www.bosch-home.ro



Fiare de c`lcat TDA 503001P EditionRosso TDA 5028010 TDA 502412E ProEnergy TDA 5024010 TDA 102411C TDA 1024110 TDA 1023010 TDA 1022000 TDA 2377 TDA 2365 TDA 2610

Putere consumat` 3000 W 2800 W 2400 W 2400 W 2400 W 2400 W 2300 W 2200 W 2200 W 2200 W 2100 W

Talp` CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Func]ie supervapori g/min 200 180 180 160 140 130 120 120 90 80 90

Cantitate constant̀  de abur g/min 45 40 40 40 35 35 35 30 25 22 25

Sistem AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 2AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 2AntiCalc

Sistem anti-picurare – – – –

Auto shut-off – – – – – – –

Caracteristici speciale Advanced Steam System 
Mâner soft-touch 
QuickFilling 
Cablu extra-lung (2,5 m)

Advanced Steam System 
Mâner soft-touch 
QuickFilling 
Cablu extra-lung (2,5 m)

Advanced Steam System 
Mâner SoftTouch           
QuickFilling                                       
Cablu extra-lung(2,5 m)
Setare aburi ECO:
-25% economie energie
-35% economie ap`

Advanced Steam System                      
Mâner SoftTouch                            
QuickFilling                                        
Cablu extra-lung(2,5 m)

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu extra-lung (3 m) 
Suport înf`[urare cablu        

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu lung (1,9 m)        

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu lung (1,9 m)        

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu lung (1,9 m)        

Abur vertical
QuickFilling 

Abur vertical
QuickFilling 

–

Capacitate rezervor de ap` (ml) 350 350 350 350 300 300 300 300 220 220 290

Talp` PalladiumGlissée
Pentru rezultate optime în c`lcare, noua talp` 
PalladiumGlissée are o distribuţie a fantelor de 
abur pe trei zone: zona unu cu func]ie de pre-
umezire, zona doi pentru abur intens [i zona 
trei, pentru uscare [i netezire.

Zona 3 Netezire [i uscare

Zona 2 Abur intens

Zona 1 Pre-umezire

Quick Filling Quick Filling Quick Filling Quick Filling Quick Filling

Talp` CeraniumGlissée
Foarte rezistent` la şocuri şi 
zgârieturi, talpa CeraniumGlissée 
permite o mai bun` repartizare a 
c`ldurii şi asigur` o alunecare mai 
uşoar` pentru rezultate optime. 



Fiare de c`lcat TDA 503001P EditionRosso TDA 5028010 TDA 502412E ProEnergy TDA 5024010 TDA 102411C TDA 1024110 TDA 1023010 TDA 1022000 TDA 2377 TDA 2365 TDA 2610

Putere consumat` 3000 W 2800 W 2400 W 2400 W 2400 W 2400 W 2300 W 2200 W 2200 W 2200 W 2100 W

Talp` CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Func]ie supervapori g/min 200 180 180 160 140 130 120 120 90 80 90

Cantitate constant̀  de abur g/min 45 40 40 40 35 35 35 30 25 22 25

Sistem AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 2AntiCalc 3AntiCalc 3AntiCalc 2AntiCalc

Sistem anti-picurare – – – –

Auto shut-off – – – – – – –

Caracteristici speciale Advanced Steam System 
Mâner soft-touch 
QuickFilling 
Cablu extra-lung (2,5 m)

Advanced Steam System 
Mâner soft-touch 
QuickFilling 
Cablu extra-lung (2,5 m)

Advanced Steam System 
Mâner SoftTouch           
QuickFilling                                       
Cablu extra-lung(2,5 m)
Setare aburi ECO:
-25% economie energie
-35% economie ap`

Advanced Steam System                      
Mâner SoftTouch                            
QuickFilling                                        
Cablu extra-lung(2,5 m)

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu extra-lung (3 m) 
Suport înf`[urare cablu        

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu lung (1,9 m)        

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu lung (1,9 m)        

Mâner SoftTouch                                                                                                                  
QuickFilling                                                                     
Cablu lung (1,9 m)        

Abur vertical
QuickFilling 

Abur vertical
QuickFilling 

–

Capacitate rezervor de ap` (ml) 350 350 350 350 300 300 300 300 220 220 290

SoftTouch
Cu ajutorul mânerului conceput 
ergonomic şi al stratului 
cauciucat, fiarele de c`lcat 
Bosch asigur` un confort maxim 
în utilizare.

QuickFilling
Orificiul extra-larg pentru 
alimentare rapid` cu ap` şi 
capacul de protecţie te ajut` s` 
economiseşti timp [i-]i ofer` un 
grad de confort ridicat.

Quick Filling Quick Filling Quick Filling Quick Filling Quick Filling


