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“Prefer s` pierd bani 
decât încredere.“
Robert Bosch

Chiar dac` sun` învechit, noi cei de la Bosch, ne construim aparatele de 125 de ani conform 

aceloraşi principii: nimic nu p`r`seşte fabrica dac` nu corespunde în proporţie de 100% 

standardelor noastre de calitate, performanţ` şi sustenabilitate. Cu aceast` convingere a început 

Robert Bosch în 1886, în micul s`u atelier, şi la fel ac]ion`m şi noi ast`zi, proiectând aparate 

electrocasnice cu durat` de funcţionare îndelungat`, care economisesc energie şi pe care te poţi 

baza. Iar noi consider`m c` aceste aspecte sunt de fapt foarte moderne.  

Calitate
Aparatele electrocasnice Bosch îndeplinesc cele mai înalte cerinţe calitative şi ofer` confort 

maxim în utilizare. Filozofia care st` la baza realiz`rii produselor Bosch este marcat` de un înalt 

sens al valorii şi de stabilitate. Calitatea premium este dat` de materialele de înalt` calitate dar 

poate fi observat` şi în modul de realizare a produselor noastre. Garanţie a calit`ţii sunt 

numeroasele premii obţinute în testele efectuate de Stiftung Warentest (Fundaţia german` de 

testare a calit`ţii produselor). Ne concentr`m pe invenţii care contribuie decisiv la uşurarea 

activit`ţilor casnice, generând astfel un nivel ridicat al calit`ţii vieţii.

Responsabilitate  
Responsabilitatea este a noastr`, deoarece calitatea vieţii trebuie protejat` şi dincolo de uşa 

casei. Pentru aceasta, acţiunile noastre au la baz` principii clare, valabile pe termen lung. Prin 

programul „Green Technology inside“ ne implic`m în asigurarea unui viitor mai bun şi producem 

aparate electrocasnice eficiente, care se dovedesc deosebit de avantajoase în ceea ce prive[te 

consumul de resurse naturale. Responsabilitatea faţ` de oameni, faţ` de societate şi faţ` de 

mediu reprezint` principii c`l`uzitoare, dar şi un resort pentru continua îmbun`t`ţire a 

produselor şi serviciilor oferite de Bosch.

Inovaţii
Spiritul inovator şi cercetarea permanent` au avut [i au un rol important în activitatea companiei 

noastre. Accept`m cu curaj cerinţele viitorului prin perfecţionarea continu` a tehnologiilor 

inovatoare în beneficiul clienţilor noştri.
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Green Technology inside
Tehnologii care îmbun`t`ţesc atât calitatea vieţii, cât şi viitorul nostru. Activitatea noastr` se 
bazeaz` pe respectarea unor valori esenţiale: integritatea m`rcii, încrederea acordat` de c`tre 
consumatori, angajamentul pentru protejarea mediului şi a s`n`t`ţii. Prin Green Tehnology 
inside, Bosch desemneaz` produsele care, prin tehnologii inovatoare şi responsabile pentru 
mediu, se dovedesc deosebit de avantajoase din punct de vedere al consumului de energie, ap` 
sau în general de resurse naturale.

Mai mult` transparenţ`
pentru un consum mai redus.
Maşinile noastre de sp`lat sunt printre cele mai eficiente din punct de vedere 

energetic. În plus, sunt şi surprinz`tor de discrete datorit` tehnologiei 

EcoSilence DriveTM cu care sunt echipate. Prev`zute cu programe eficiente, 

aceste maşini trebuie v`zute, pentru c` în mod sigur nu le poţi auzi.

Noua etichet` energetic` 
Noua etichet` energetic` european` conţine clase de 
eficienţ` energetic` suplimentare, valoarea consumului 
anual de electricitate şi ap` precum şi alte aspecte, care 
ofer` o imagine mult mai clar` a eficienţei energetice a 
aparatelor. Descoper` cum poţi identifica cele mai 
eficiente aparate dintr-o singur` privire.

Numele furnizorului sau marca 
înregistrat` şi identificator model
Clasa de eficienţ` energetic`
Consumul de energie anual în kWh 
(bazat pe standardul de 220 de cicluri 
de sp`lare pe an)
Emisii de zgomot în decibeli în timpul 
etapelor de sp`lare şi de centrifugare, 
pentru programul standard bumbac 
60°C la înc`rcare maxim` 
Clas` de eficienţ` centrifugare-uscare
Capacitate în kilograme
Consumul anual de ap` în litri (bazat 
pe standardul de 220 de cicluri de 
sp`lare pe an)
Num`rul reglement`rii

Certificarea European` ECARF 
Certificarea European` de Calitate ECARF 
urmeaz` reguli stricte şi este acordat` doar 
produselor care îmbun`t`ţesc demonstrabil 

calitatea vieţii persoanelor care sufer` de alergii. 
Bosch este primul produc`tor de maşini de sp`lat care 
îndeplineşte criteriile Centrului European al Fundaţiei 
de Cercetare a Alergiilor (ECARF). Cu ajutorul unui ciclu 
de sp`lare special conceput, fazelor de temperatur` mai 
lungi şi a unui ciclu adiţional de cl`tire, reziduurile care 
determin` alergiile sunt reduse la maximum. Mai puţin 
polen, p`r de animale şi acarieni.
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*Sursa: Raport WL 5132/10 al Wfk - Institutul de Cercetare Aplicat`.

Nimeni nu poate doza detergentul cu o 
precizie de mililitru. Îns` HomeProfessional 
poate.
Cu noua maşin` de sp`lat HomeProfessional poţi s` economise[ti atât energie, 

cât şi ap` şi detergent. Dozarea perfect` a detergentului poate salva pân` la 

7,062l de ap` pe an. Totul cu rezultate perfecte ale sp`l`rii.
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ActiveWater ™ sistem inteligent de 
control al apei 

Acesta asigur` fluxul necesar de ap`, în funcţie 
de cantitatea şi tipul de rufe, datorit` celor doi 
senzori de nivel şi debit al apei.

i-DOS unicul sistem inteligent de 
dozare automat`

i-DOS unicul sistem inteligent de dozare 
automat` a detergentului lichid [i a balsamului 
cu ultra precizie. Dozare automat` cu rezultate 
perfecte de sp`lare şi cl`tire.

EcoSilence DriveTM 

Ma[ina de sp`lat HomeProfessional cu 
motor EcoSilence Drive™ apar]ine clasei de 
eficien]` energetic` A+++, (cu 32% mai eficient` 
energetic decât una de clas` A). Pentru acest 
motor, Bosch ofer` o garanţie de 10 ani. Prin 
renunţarea la periile de c`rbune, motorul 
EcoSilence Drive™ nu se poate nici supraînc`lzi 
şi nici nu se uzeaz` şi, în plus, este unul dintre 
cele mai silenţioase motoare din clasa sa.

AntiVibration DesignTM 

Noul design concentric al pereţilor 
laterali nu este menit doar s` atrag` atenţia. 
Structura sa asigur` stabilitate şi reduce 
vibraţiile.

VarioPerfectTM 

Cu VarioPerfectTM alegerea îţi aparţine: 
poţi selecta una din opţiunile EcoPerfect sau 
SpeedPerfect pentru aproape orice program şi 
vei economisi energie şi timp.
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WAY32890EU
HomeProfessional

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic`: A+++; consum de energie  
189 kWh per an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare / centrifugare): A / A
 f Capacitate: 8 kg 
 f Centrifugare maxima: 1600 - 400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`]ii 

Programe 
 f Program Auto: procesul de sp`lare şi dozarea detergentului 
/ balsamului sunt controlate de senzorii speciali ai maşinii

 f Programe speciale: Auto, Auto Delicat, Ţes`turi 
voluminoase (Geci cu puf), Culori închise, C`m`şi/Bluze, 
Sport, Rapid 15‘, Perdele 30°C, Rapid/Mix, AllergiePlus, 
Prosoape, Lân` - sp`lare manual`, Delicate/M`tase 30

 f Selector programe iluminat cu func]ie Pornire/Oprire inclus`

Op]iuni
 f Sistem automat Anti-pete cu 16 op]iuni de selectare a 
petelor 

 f VarioPerfect: op]iuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare 

 f Op]iune de sp`lare cu ap` rece pentru toate programele 
 f Taste touchControl: Temperatur`, Selector de centrifugare, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, i-DOS 1, i-DOS 2, Op]iuni, Set`ri 
principale [i Programare or` de finalizare program (24 h) 

 f Func]ie de pauz` pentru reînc`rcare 

Confort [i siguran]`
 f i-DOS: sistem inteligent de dozare automat` detergent / 
balsam pentru rezultate optime la sp`lare

 f EcoSilenceDrive - cea mai economic` şi silenţioas` 
tehnologie de motorizare

 f AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut

 f Tambur cu sistem VarioSoft
 f ActiveWater - sistem pentru controlul eficient al consumului 
de ap`

 f Senzor de debit pentru optimizarea consumului de ap`
 f Afişaj TFT cu text pentru utilizare uşoar` şi intuitiv`
 f Afişare nivel de înc`rcare şi recomandare dozaj detergent
 f Afişare timp de sp`lare r`mas
 f Semnal sonor multi ton
 f AquaSensor - senzor de cl`tire pentru rezultate optime
 f AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor
 f Sertar detergent cu autocur`ţare
 f Detectarea spumei reziduale
 f Control electronic al balansului
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor
 f Hublou de 32 de cm cu unghi de deschidere a uşii de 180°
 f Reducere nivel de zgomot: panou izolator în partea 
inferioar`

 f Iluminare interioar` a tamburului

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 10500
 f Volum tambur XXL, 65 L
 f Senzor de debit pentru optimizarea consumului de ap`
 f Nivel zgomot sp`lare: 49 dB (A) re 1 pW
 f Nivel zgomot centrifugare: 72 dB (A) re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu în`lţime de 
85 cm

 f Dimensiuni (Î x L x A): 85 x 60 x 59 cm

Ma[in` de sp`lat rufe
HomeProfessional

Sistem AntiPeteRapid 15’
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WAS32890EU
Logixx 8 i-DOS VarioPerfect

WAS24468ME
Logixx 8 VarioPerfect

Detalii generale
 f  Clas` eficien]` energetic` A+++; consum de energie:  
189 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/A
 f Capacitate: 8 kg
 f Centrifugare: 1600 - 400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii 
 

Programe 
 f  Programe speciale: Auto, Auto Delicat, Ţes`turi voluminoase 
(Geci cu puf), Culori închise, C`m`şi/Bluze, Sensitive, Sport, 
Rapid 15’, Rapid/Mix, Lân` - sp`lare manual`, Delicate/
M`tase 30

Op]iuni
 f  Sistem automat Anti-pete cu 16 opţiuni de selectare a 
petelor

 f  VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare

 f  Taste touchControl: Start/Pauz` cu funcţie de reînc`rcare, 
i-DOS 1, i-DOS 2, Temperatur`, Selector de centrifugare, 
Opţiuni, Setare

Confort [i siguran]`
 f  i-DOS: sistem inteligent de dozare automat` detergent/
balsam 

 f  EcoSilenceDrive - cea mai economic` şi silenţioas` 
tehnologie de motorizare

 f  AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut

 f Tambur cu sistem VarioSoft
 f  ActiveWater - sistem pentru controlul eficient al consumului 
de ap`

 f Senzor de debit pentru optimizarea consumului de ap`
 f AquaSensor - senzor de cl`tire pentru rezultate optime
 f  Display LCD, afişare timp de sp`lare r`mas, programare 
ora de terminare a programului (24 h), Afişare nivel de 
înc`rcare şi recomandare dozaj detergent

 f AquaStop - protecţie 100% împotriva inundaţiilor
 f Sertar detergent cu autocur`ţare
 f Detectarea spumei reziduale
 f Control electronic al balansului
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului
 f  Hublou de 32 de cm cu unghi de deschidere a uşii de 165° 
şi cu sistem de blocare magnetic

 f  Reducere nivel de zgomot: panou izolator în partea 
inferioar`

 f Iluminare interioar` a tamburului

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 10500
 f  Volum tambur XXL, 65 L
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 49 dB (A) re 1 pW
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 72 dB (A) re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,2 x 60 x 59 cm

Detalii generale
 f  Clas` eficien]` energetic` A+++; consum de energie:  
189 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/B
 f Capacitate: 8 kg
 f Centrifugare: 1200 - 400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f  Programe speciale: Sintetice Plus, Sensitive, Sport, Rapid 15’, 
Rapid/Mix, Lân` - sp`lare manual`, Delicate/M`tase 30

 f  Selector cu control electronic pentru toate programele de 
sp`lare

Op]iuni
 f  VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare

 f  Taste touchControl: Start/Pauz` cu funcţie de reînc`rcare, 
Antişifonare, Cl`tire suplimentar`, EcoPerfect, 
SpeedPerfect

Confort [i siguran]`
 f  AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut

 f Tambur cu sistem VarioSoft
 f  ActiveWater - sistem pentru controlul eficient al consumului 
de ap`

 f Senzor pentru optimizarea consumului de ap`
 f  Display mare cu afişarea derul`rii programului, a 
temperaturii, centrifug`rii, timpului de sp`lare r`mas şi 
programarea terminarii programului (24 h)

 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Sertar detergent cu autocur`ţare
 f Detectarea spumei reziduale
 f Control electronic al balansului
 f Indicator supradozare detergent
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului
 f  Hublou de 32 de cm cu unghi de deschidere a uşii de 165° 
[i cu sistem de blocare magnetic

 f  Reducere nivel de zgomot: panou izolator în partea 
inferioar`

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an):10500
 f  Volum tambur XXL, 65 l
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 51 dB (A) re 1 pW
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 73 dB (A) re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,2 x 60 x 59 cm

Sistem AntiPeteRapid 15’ Rapid 15’

Ma[ini de sp`lat rufe
Logixx 8 VarioPerfect
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Num`r` fiecare pic`tur` pentru c` 
fiecare pic`tur` conteaz`.
Cu gama de ma[ini de sp`lat Avantixx 7 po]i utiliza resursele în mod optim. 

{i pentru c` Avantixx 7 dispune de sistemul inteligent de control 

ActiveWater [i este cu 30% mai economic decât clasa de eficien]` 

energetic` A, facturile de ap` [i energie electric` vor ar`ta mult mai bine.

NOU: Gestionarea inteligent` 
a apei cu ActiveWater™

Controlul continuu al înc`rc`rii, prin 
intermediul celor doi senzori de nivel 
[i de debit, asigur` reglarea exact` a 
consumului de ap` în funcţie de 
cantitatea de rufe.

VarioPerfectTM

Cu VarioPerfectTM alegerea 
îţi aparţine: poţi selecta una din 
opţiunile EcoPerfect sau 
SpeedPerfect pentru aproape orice 
program şi vei economisi energie [i 
timp.

Rapid 15’
Economiseşte energie, ap` 

şi, chiar mai mult, timpul t`u: 2 kg 
de rufe cu grad redus de murd`rie 
sunt sp`late perfect într-un timp 
record de 15 minute.

Rapid 15’

Green Technology inside 

Dot`rile enumerate depind de model şi nu se reg`sesc la toate modelele.
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Echipare [i confort

NOU: Tambur WaveDrum
Acest tambur asigur` o 

sp`lare mai delicat` a rufelor tale şi 
susţine tehnologia ActiveWater™ 
prin distribuţia egal` a apei şi a 
detergentului. Toate acestea pentru 
o cantitate de rufe de 7 kg.

AntiVibration Design™
Design-ul pereţilor laterali nu 

este realizat doar s` atrag` privirea. 
Aceast` structur` contribuie la 
creşterea stabilit`ţii şi reducerea 
vibraţiilor.

Sertar pentru detergent cu 
auto-cur`ţare

Sp`lare mai uşoar` datorit` 
sertarului pentru detergent cu 
auto-cur`ţare.

Varietatea programelor
Îngrijire modern` a rufelor pentru 
toate tipurile de ţes`turi datorit` 
unei variet`ţi de programe de 
sp`lare eficiente, ca de exemplu 
Sportswear sau Sensitive.
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WAQ28461BY
Avantixx 8 VarioPerfect

WAQ2446KBY
Avantixx 7 VarioPerfect

WAQ20460BY
Avantixx 7 VarioPerfect

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic` A+++ -10%; consum redus cu 
10% faţ` de cea mai redus` valoare a clasei de eficienţ` 
A+++; consum de energie 177kwh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare / centrifugare): A/B
 f Capacitate: 8 kg
 f Centrifugare: 1400 - 400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f  Selector cu control electronic pentru toate progamele de 
sp`lare

 f  Programe speciale: Ţes`turi voluminoase (ex: geci cu puf), 
Culori închise, C`m`şi/Bluze, AllergiePlus, Sport, Rapid 15‘, 
Rapid/Mix, Lân` - sp`lare manual`, Delicate / M`tase

Optiuni
 f  VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare

 f  Taste touchControl: Start / Pauz` cu funcţie de 
reînc`rcare, Antişifonare, Cl`tire suplimentar`, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, Selector de centrifugare/F`r` centrifugare 
final`

Confort [i siguran]`
 f Sistem 3D AquaTronic
 f  AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut

 f  WaveDrum - tambur cu form` special` pentru sp`lare 
delicat` sau intensiv`

 f  ActiveWater - sistem ce asigur` controlul eficient al 
consumului de ap` în funcţie de cantitatea de rufe, prin 
intermediu celor doi senzori de nivel [i de debit

 f  Display mare cu afişarea derul`rii programului, a 
temperaturii, centrifug`rii, timpului de sp`lare r`mas şi 
programarea termin`rii programului (24 h)

 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Sertar detergent cu autocur`ţare
 f Detectarea spumei reziduale
 f Control electronic al balansului
 f Recipient pentru detergent lichid
 f Indicator supradozare detergent
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului
 f  Hublou de 32 de cm cu unghi de deschidere a uşii de 165° 
[i cu sistem de blocare magnetic

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 8200 
 f Volum tambur: 63 l
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 57 dB (A) re 1 pW
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 76 dB (A) re 1 pW
 f  Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu în`lţime de 
85 cm

 f Dimensiuni (Î x L x A): 84.8 x 59.8 x 59 cm

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic` A+++; consum de energie:  
174 kWh/an 

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/B 
 f Capacitate: 7 kg 
 f Centrifugare: 1200 - 400 rot/min 
 f Detectarea automat` a cantit`ţii 

Programe 
 f  Selector cu control electronic pentru toate programele de 
sp`lare 

 f  Programe speciale: Ţes`turi voluminoase (ex: geci cu puf), 
Culori închise, C`m`şi/Bluze, Sensitive, Sport, Rapid 15’, 
Rapid/Mix, Lân` - sp`lare manual`, Delicate/M`tase

 f  Programe speciale copii: Kids Jeans 40°C, Kids Stains 60°C 
(Antipete), Cl`tire suplimentar` Kids

Op]iuni
 f  VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare 

 f  Taste touchControl: Start/Pauz` cu funcţie de reînc`rcare, 
Antişifonare, Cl`tire suplimentar`, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, Selector de centrifugare/F`r` centrifugare 
final` 

Confort [i siguran]`
 f Sistem 3D AquaTronic
 f  AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut 

 f  WaveDrum - tambur cu form` special` pentru sp`lare 
delicat` sau intensiv` 

 f  ActiveWater - sistem ce asigur` controlul eficient al 
consumului de ap` în funcţie de cantitatea de rufe, prin 
intermediul celor doi senzori de nivel [i de debit

 f  Display mare cu afişarea derul`rii programului, a 
temperaturii, centrifug`rii, timpului de sp`lare r`mas şi 
programarea termin`rii programului (24 h) 

 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor 
 f Sertar detergent cu autocur`ţare 
 f Detectarea spumei reziduale 
 f Control electronic al balansului 
 f Recipient pentru detergent lichid 
 f Indicator supradozare detergent 
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor 
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului 
 f  Hublou de 32 de cm cu unghi de deschidere a uşii de 165° 
[i cu sistem de blocare magnetic

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 8140
 f  Volum tambur: 58 l 
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 54 dB (A) re 1 pW
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 75 dB (A) re 1 pW
 f  Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu în`lţime de 
85 cm 

 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,8 x 59,8 x 55 cm 

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic` A+++; consum de energie:  
174 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/C
 f Capacitate: 7 kg
 f Centrifugare: 1000 - 400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f  Selector cu control electronic pentru toate programele de 
sp`lare

 f  Programe speciale: Ţes`turi voluminoase (ex: geci cu puf), 
Culori închise, C`m`şi/Bluze, Sensitive, Sport, Rapid 15’, 
Rapid/Mix, Lân` - sp`lare manual`, Delicate/M`tase

Op]iuni
 f  VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare

 f  Taste touchControl: Start/Pauz` cu funcţie de reînc`rcare, 
Antişifonare, Cl`tire suplimentar`, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, Selector de centrifugare/F`r` centrifugare 
final`

Confort [i siguran]`
 f Sistem 3D AquaTronic
 f  AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut

 f  WaveDrum - tambur cu form` special` pentru sp`lare 
delicat` sau intensiv`

 f  ActiveWater - sistem ce asigur` controlul eficient al 
consumului de ap` în funcţie de cantitatea de rufe, prin 
intermediul celor doi senzori de nivel [i de debit

 f  Display mare cu afişarea derul`rii programului, a 
temperaturii, centrifug`rii, timpului de sp`lare r`mas şi 
programarea termin`rii programului (24 h)

 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Sertar detergent cu autocur`ţare
 f Detectarea spumei reziduale
 f Control electronic al balansului
 f Recipient pentru detergent lichid
 f Indicator supradozare detergent
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului
 f  Hublou de 32 de cm cu unghi de deschidere a uşii de 165° 
[i cu sistem de blocare magnetic

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 8140
 f Volum tambur: 58 l
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 54 dB (A) re 1 pw
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 75 dB (A) re 1 pw
 f  Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu în`lţime de 
85 cm

 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,8 x 59,8 x 55 cm

-10%

Rapid 15’ Rapid 15’ Rapid 15’

Ma[ini de sp`lat rufe
Avantixx 7 [i 8 VarioPerfect
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WAE20365BY
Maxx 7 VarioPerfect

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic` A++; consum de energie:  
197 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/C
 f Capacitate: 7 kg
 f Centrifugare: 1000 - 600 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f  Selector cu control electronic pentru programele de 
sp`lare, temperatur` şi programe speciale

 f  Programe speciale: Rapid 15’, Rapid/Mix, Lân` - sp`lare 
manual`, Delicate/M`tase 30

Op]iuni
 f  VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare

 f  Taste TouchControl: Start/Pauz` cu funcţie de reînc`rcare, 
Antişifonare, Cantitate suplimentar` ap`, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, Selector de centrifugare/F`r` centrifugare 
final`

Confort [i siguran]`
 f Sistem 3D AquaTronic
 f  Display pentru stadiu program, timp de sp`lare r`mas şi 
programare terminare program (24 h)

 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Control electronic al balansului
 f  Protecţie împotriva accesului copiilor: blocare programe 
şi hublou

 f Detectarea spumei reziduale
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului
 f  Hublou de 30 de cm, cu unghi de deschidere de 180° [i cu 
sistem de blocare magnetic

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 10560
 f Volum tambur: 55 l
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 58 dB (A) re 1 pW
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 74 dB (A) re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,8 x 60 x 59 cm

Rapid 15’

Ma[ini de sp`lat rufe
Maxx 7 VarioPerfect
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WAB24260BY
Clasixx 6

WAB20260BY
Clasixx 6

WAB24060BY
Clasixx 6

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic`: A+; consum de energie:  
182 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/C
 f Capacitate: 5,5 kg
 f Centrifugare: 1200-400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f Selector cu control electronic pentru toate programele de 
sp`lare

 f Programe speciale: Sintetice Plus, Mixt, C`m`şi/Bluze, 
Sport, AllergiePlus, Super rapid 30‘/15‘, Lân` - sp`lare 
manual`, Delicate/M`tase

Op]iuni
 f VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la spalare 

 f Taste: Start/Pauz`, Selector de centrifugare, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, Programare or` de pornire, Cantitate 
suplimentar` ap`, Temperatur` 

Confort şi siguranţ`
 f Sistem AquaTronic
 f Display pentru progres program, temperatur`, centrifugare, 
timp de sp`lare r`mas şi programare terminare program 
(24 h) 

 f Detectarea spumei reziduale 
 f Control electronic al balansului 
 f Semnal sonor la terminarea programului 
 f Indicator supradozare detergent 
 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor 
 f Hublou cu diametru de 30 cm şi deschidere la 140° 

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 8800
 f Volum tambur: 42 l
 f Nivel zgomot sp`lare: 59 dB (A) re 1 pW 
 f Nivel zgomot centrifugare: 76 dB (A) re 1 pW 
 f Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu în`lţime de 
85 cm 

 f Dimensiuni (Î x L x A): 85 x 60 x 56 cm 

Detalii generale
 f   Clas` eficienţ` energetic`: A+; consum de energie:  
182 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/C
 f Capacitate: 5,5 kg
 f Centrifugare: 1000-400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f Selector cu control electronic pentru toate programele de 
sp`lare

 f Programe speciale: Sintetice Plus, Mixt, C`m`şi/Bluze, 
Sport, AllergiePlus, Super rapid 30‘/15‘, Lân` - sp`lare 
manual`, Delicate/M`tase

Op]iuni
 f VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare 

 f Taste: Start/Pauz`, Selector de centrifugare, EcoPerfect, 
SpeedPerfect, Programare or` de pornire, Cantitate 
suplimentar` ap`, Temperatur` 

Confort şi siguranţ`
 f Sistem AquaTronic
 f Display pentru progres program, temperatur`, centrifugare, 
timp de sp`lare r`mas şi programare terminare program 
(24 h) 

 f Detectarea spumei reziduale 
 f Control electronic al balansului 
 f Semnal sonor la terminarea programului 
 f Indicator supradozare detergent 
 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor 
 f Hublou cu diametru de 30 cm şi deschidere la 140° 

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 8800
 f Volum tambur: 42 l
 f Nivel zgomot sp`lare: 59 dB (A) re 1 pW 
 f Nivel zgomot centrifugare: 73 dB (A) re 1 pW 
 f Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu în`lţime de 
85 cm 

 f Dimensiuni (Î x L x A): 85 x 60 x 56 cm 

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic`: A+; consum de energie: 
182 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/C
 f Capacitate: 5,5 kg
 f Centrifugare: 1200/600 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f Selector cu control electronic pentru programele de 
sp`lare, temperatur` şi programe speciale

 f Programe speciale: Rapid 30‘, Lân` - sp`lare manual` 30°C, 
Delicate/M`tase 30

Opţiuni
 f Taste: Start, Spalare rapid`, Presp`lare 

Confort şi siguranţ`
 f Sistem AquaTronic
 f Afişaj LED pentru stadiul programului 
 f Detectarea spumei reziduale 
 f Control electronic al balansului 
 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor 
 f Hublou cu diametru de 30 cm şi deschidere la 140° 

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 8800
 f Volum tambur: 42 l
 f Nivel zgomot sp`lare: 59 dB (A) re 1 pW 
 f Nivel zgomot centrifugare: 76 dB (A) re 1 pW 
 f Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu înalţime de 
85 cm 

 f Dimensiuni (Î x L x A): 85 x 60 x 56 cm 

Rapid
30

Rapid 15’ Rapid
30

Rapid 15’ Rapid
30

Ma[ini de sp`lat rufe
Clasixx 6

14 |



WAB20060BY
Clasixx 6

Detalii generale
 f  Clas` eficienţ` energetic`: A+; consum de energie:  
182 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/C
 f Capacitate: 5,5 kg
 f Centrifugare: 1000/600 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f Selector cu control electronic pentru programele de 
sp`lare, temperatur` şi programe speciale

 f Programe speciale: Rapid 30‘, Lân` - sp`lare manual` 30°C, 
Delicate/M`tase 30

Opţiuni
 f Taste: Start, Sp`lare rapid`, Presp`lare 

Confort şi siguranţ`
 f Sistem AquaTronic
 f Afişaj LED pentru stadiul programului 
 f Detectarea spumei reziduale 
 f Control electronic al balansului 
 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor 
 f Hublou cu diametru de 30 cm şi deschidere la 140° 

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 8800
 f Volum tambur: 42 l
 f Nivel zgomot sp`lare: 59 dB (A) re 1 pW 
 f Nivel zgomot centrifugare: 73 dB (A) re 1 pW 
 f Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu înalţime de 
85 cm 

 f Dimensiuni (Î x L x A): 85 x 60 x 56 cm 

Rapid
30

Ma[ini de sp`lat rufe
Clasixx 6
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WLO24260BY
Avantixx 6 Slim

WVD24520EU
Ma[in` de sp`lat cu usc`tor

WOT20352BY
Clasixx 6, înc`rcare superioar`

Detalii generale
 f  Clas` eficien]` energetic` A+; consum de energie:  
196 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A+/B
 f Capacitate: 6 kg 
 f Centrifugare maxim`: 1200 rot/min 
 f Detectarea automat` a cantit`ţii 

Programe 
 f Selector cu control electronic pentru toate progamele de 
sp`lare 

 f Programe speciale: Mixt, Super rapid 30‘/15‘, AllergiePlus, 
Sport, Camaşi/Bluze, Culori închise, Lân` - sp`lare manual` 
30°C, Delicate/M`tase 

Opţiuni
 f VarioPerfect: opţiuni pentru programe mai rapide sau 
cu consum de energie redus, cu p`strarea rezultatelor 
perfecte la sp`lare 

 f Taste touchControl: Start/Pauz` cu funcţie de reînc`rcare, 
Cantitate suplimentara ap`, EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Selector de centrifugare/F`r` centrifugare final` 

 f Funcţie de pauz` pentru reîncarcare 

Confort şi siguranţ`
 f Sistem 3D AquaTronic 
 f Tambur cu sistem VarioSoft 
 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor 
 f Display mare cu afişarea derul`rii programului, a 
temperaturii, centrifug`rii, timpului de sp`lare r`mas şi 
programarea termin`rii programului (24 h) 

 f Afişare timp de sp`lare r`mas, programare or` de terminare 
a programului (24 h) 

 f Semnal sonor la terminarea programului 
 f Sertar detergent cu autocur`ţare 
 f Detectarea spumei reziduale 
 f Control electronic al balansului 
 f Indicator supradozare detergent 
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor 
 f Hublou cu sistem de blocare magnetic 
 f Hublou de 32 de cm cu unghi de deschidere a uşii de 165° 
 f Reducere nivel de zgomot: panou izolator în partea 
inferioar` 

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 9240
 f Volum tambur: 46 l
 f Nivel zgomot centrifugare în program standard bumbac 60° 
la înc`rcare maxim`: 75 dB (A) re 1 pW

 f Nivel zgomot sp`lare în program standard bumbac 60° la 
înc`rcare maxim`: 54 dB (A) re 1 pW

 f Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu în`lţime de 
85 cm

 f Dimensiuni (Î x L x A): 85 x 60 x 45 cm

Detalii generale
 f Clas` eficien]` energetic` C; 
 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/B
 f  Consumuri pentru sp`lare - bumbac 60°C: ap`: 52 l; 
energie: 0,9 kWh

 f Capacitate: 5 kg sp`lare/2,5 kg uscare
 f Centrifugare: 1200 - 400 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f  Selector pentru alegerea programelor de sp`lare şi a 
programelor speciale

 f Program automat de sp`lare şi uscare pentru 2,5 kg rufe
 f  Programe speciale: Sensitive, Sport, Rapid 15’, Mix, 
Delicate/M`tase şi Lân` - sp`lare manual`

 f  Programe speciale uscare: Uscare delicat` (la temperatur` 
sc`zut`)

 f Programe temporizate, Funcţie autodry

Op]iuni
 f  Taste touchControl: Cl`tire suplimentar`, Pete, 
Antişifonare, Presp`lare

Confort [i siguran]`
 f Sistem AquaTronic
 f  Display LCD cu afişare bar` de progres program, 
recomandare cantitate de rufe, afişare activare funcţie 
blocare acces copii, afişare supradozaj detergent, 
programare pornire cu afişare timp r`mas, funcţie autodry

 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Control electronic al balansului
 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Semnal sonor
 f  Hublou de 30 de cm, cu unghi de deschidere de 180° [i cu 
cârlig de blocare metalic

Detalii tehnice
 f Volum tambur: 42 
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 62 dB (A) re 1 pW
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 75 dB (A) re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 86 x 60 x 56 cm

Detalii generale
 f  Clas` eficien]` energetic` A; consum de energie:  
211 kWh/an

 f Etichet` eficienţ` (sp`lare/centrifugare): A/C
 f Capacitate: 5,5 kg
 f Centrifugare: 1000 - 100 rot/min
 f Detectarea automat` a cantit`ţii

Programe 
 f  Selector cu control electronic pentru programele de 
sp`lare, temperatur` şi programe speciale

 f  Selector pentru turaţia de centrifugare cu opţiune „f`r` 
centrifugare final`“

 f  Programe speciale: Quick+Mix, Delicate 40°C, Lân` - 
sp`lare manual` 30°C

Op]iuni
 f Taste: Pete, Cl`tire suplimentar`, Antişifonare

Confort [i siguran]`
 f Sistem AquaTronic
 f Display LCD
 f Protecţie multipl` împotriva inundaţiilor
 f Detectarea spumei reziduale
 f Control electronic al balansului
 f  Poziţionarea electronic` a tamburului pentru scoaterea 
uşoar` a rufelor

 f  Deschidere uşoar` a capacului tamburului datorit` 
butonului pentru acces

 f Mobilitate ridicat` datorit` rolelor de transport

Detalii tehnice
 f Consum anual de ap` (l/an): 10000
 f Volum tambur: 42 l
 f Nivel de zgomot la sp`lare: 59 dB (A) re 1 pW
 f Nivel de zgomot la centrifugare: 76 dB (A) re 1 pW
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 90 x 40 x 62 cm

Rapid
30

Rapid 15’

5 40 5,5

Ma[ini de sp`lat rufe
Avantixx 6 slim, maşin` de sp`lat cu usc`tor [i Clasixx 6 cu înc`rcare superioar`
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Green Technology inside este programul Bosch pentru sustenabilitate, 

eficienţ` şi transparenţ`, îndeosebi în utilizarea resurselor şi a energiei. 

Sub aceast` sigl` proiect`m [i usc`toare de rufe care, datorit` inovaţiilor 

tehnice de pionierat, se num`r` printre cele mai eficiente şi economice 

aparate din lume. 

Tehnologii care îmbun`t`ţesc atât viaţa 
de zi cu zi, dar şi viitorul nostru.  
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EcoPerfect
Cu EcoPerfect, usc`torul de rufe cu pomp` de c`ldur` 

HomeProfessional WTY88780EU, usuc` cu pân` la 60% mai economic 
decât un aparat din clasa de eficienţ` energetic` A. Record mondial! Astfel, 
acest usc`tor de rufe este cu pân` la 69% mai economic decât un aparat 
similar din anul 1997.

Condensator SelfCleaning brevetat
Condensatorul cu auto-cur`ţare (SelfCleaning Condenser) îţi ofer` 

cel mai mare grad de confort în operare, f`r` cur`ţare laborioas`. Prin 
intermediul acestei inovaţii, condensatorul va fi cur`ţat complet automat 
de pân` la patru ori în timpul unui ciclu de uscare. Astfel, EcoLogixx 7 
devine primul usc`tor cu pomp` de înc`lzire din lume cu condensator care 
nu necesit` întreţinere. Şi usuc`, pe întreaga durat` de viaţ` a aparatului, 
în cea mai economic` clas` de eficienţ` energetic`. Şi acest lucru la 
puterea maxim` a usc`torului.

Condensator
cu autocur`]are

Sensitive Drying System
Structur` a tamburului care protejeaz` ţes`turile, pentru rufe moi şi 

pufoase, f`r` cute de şifonare.

DuoTronic
Sistemul DuoTronic: prin intermediul a doi senzori independenţi se 

m`soar` temperatura şi umiditatea din interiorul maşinii. Parametrii m`suraţi 
sunt continuu corelaţi cu programul selectat. Astfel, poţi s` usuci, cu uşurinţ`, 
pân` la 7 kg de rufe exact aşa cum doreşti, de exemplu, umed pentru c`lcat, 
uscat sau extra uscat.

Compresor EcoSilence
100 % eficienţ` la uscare cu compresorul EcoSilence. Piesa central` 

a usc`torului de rufe HomeProfessional WTY88780EU o reprezint` 
compresorul EcoSilence. Datorit` celei mai moderne tehnologii, 
compresorul identific` momentul în care trebuie sa funcţioneze – dar şi 
când poate lua pauz`. Ca urmare a acestor pauze, motorul, pe lâng` faptul 
c` are o durat` de funcţionare mai îndelungat`, genereaz` economie 
considerabil` de energie. Imediat ce este necesar, compresorul ajunge la 
puterea maxim`, asigurând astfel cele mai bune rezultate ale usc`rii.

Eficienta
la uscare

-60%
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Uşurinţ` în utilizare
Modul de utilizare al  usc`torului de rufe HomeProfessional, este 
uşor de înţeles. Panoul de comand` clar structurat, cu JogDial şi 
display TFT, captiveaz` prin ghidarea intuitiv` a operatorului. În doar 
cateva secunde reglezi programul perfect pentru rufele tale.

Programe speciale 
Tipurile de ţes`turi se deosebesc nu numai ca aspect, ci şi ca 
necesit`ţi atunci când vorbim despre uscare. Pentru ca ele s` fie 
protejate în aceeaşi m`sur`, usc`torul HomeProfessional ofer` 
programul de uscare optim pentru fiecare tip de ţes`turi.

În sfârşit un usc`tor de rufe uşor 
de înţeles de la prima privire.

Sportswear
Cu programul Sportswear vor fi uscate 2 kg de rufe sintetice, 
confecţionate din materiale moderne, la o temperatur` adaptat` la 
un grad de uscare pentru pus în dulap. 

Super Quick 40’
Cu acest program uscaţi repede şi eficient pân` la 2 kg de rufe, 
bineînţeles în condiţiile unei protej`ri optime a rufelor. Acest 
program este armonizat direct cu programul de sp`lare Rapid 15’. 
Astfel c`, dup` numai o or`, rufele sunt sp`late şi uscate.

Prosoape
Chiar şi ţes`turile groase vor fi complet uscate datorit` 
programelor ce includ controlul gradul de umiditate. Pe parcursul 
programului, conţinutul de umiditate al ţes`turilor este controlat 
continuu. Iar ţes`turile din frotir, de tipul halatelor de baie şi 
prosoapelor, vor deveni moi şi pufoase.
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WTY88780EU
HomeProfessional

Detalii generale
 f  Tehnologie cu pomp` de înc`lzire (Heat pump technology)
 f Eficienţ` energetic`: A-60%; cu 60% mai economic` (doar 
0,19 kWh/kg) faţ` de valoarea standard (0,48 kWh/kg) 
pentru calificare în clasa de eficienţ` energetic` A 

 f Etichet` energetic`: A 
 f Capacitate: 8 kg 

Programe 
 f Programe speciale: Mix, Uscare lâna în coş, Prosoape, 
Paturi din material sintetic, Pluşuri - uscare în cos, Jeans, 
Program temporizat - aer cald, Program temporizat - aer 
rece, Sport/Fitness, Ţes`turi închise la culoare, Super 40 
(Uscare rapid`), Bluze/C`m`şi 

 f Ciclu antişifonare 120 min la sfârsitul  programului 

Opţiuni
 f VarioPerfect - opţiuni pentru programe economice 
(EcoPerfect) sau rapide (SpeedPerefect) 

 f Taste touchControl: Start/Pauz`, Antişifonare, Opţiuni, 
Timpi uscare, Memorie 1, Memorie 2, Set`ri principale, 
EcoPerfect, SpeedPerfect, Programare terminare program 
(24 h) 

 f Semnal sonor multi ton 

Confort şi siguranţ`
 f EcoSilence Compressor - compresor brushless (f`r` perii) 
pentru uscare rapid` sau pentru consum sc`zut de energie 

 f SelfCleaning Condenser - Condensator cu autocur`ţare 
 f ActiveAir Technology 
 f DuoTronic - senzor pentru determinarea umidit`ţii din rufe 
 f Airflow Drying system: Tambur din inox cu volum mare 
şi structur` special` pentru protecţia ţes`turilor; Palete 
softDesign pentru distribuţia optim` a rufelor în tambur şi 
uscare uniform` 

 f Selector de programe iluminat cu funcţie Pornire/Oprire 
inclus` 

 f Afişaj TFT cu text pentru utilizare uşoar` şi intuitiv` 
 f AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut 

 f Iluminare interioar` a tamburului 
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor 
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului 
 f Hublou reversibil de sticl` cu ram` cromat`, alb 

Detalii tehnice
 f Consum de energie pentru uscare 8 kg - ciclu „uscare 
bumbac pentru pus în dulap“: 1400 rot/min - 1,27 kwh - 
146 min; 1000 rot/min - 1,81 kwh - 194 min 

 f Nivel de zgomot : 63 dB(A)re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat în niş` cu înalţime de 
85 cm 

 f Dimensiuni (Î x L x A): 84.2 x 59.5 x 59.5 cm 

-60% Condensator
cu autocur`]are

Usc`tor de rufe 
cu condensare
HomeProfessional

C`m`şi
În sfârşit c`lc`m mai puţin! Cu ajutorul programului C`m`şi/Bluze al 
usc`torului EcoLogixx 7, acum totul merge mai uşor şi mai rapid: mai 
întâi rufele sunt uscate puţin, apoi se execut` o afânare şi în final 
avem etapa anti-şifonare.

Puf
Acest program special de uscare controleaz` gradul de umiditate, cu 
centrifugare intermediar`. Astfel vor putea fi uscate acum mai uşor 
pân` la 2 kg de haine cu puf f`r` s` fie necesar` utilizarea unor 
obiecte suplimentare pentru amestecare (de ex. mingi de tenis), 
devenind moi şi pufoase.

P`turi/pilote (din materiale sintetice etc.)
Datorit` fazelor de aerare a ţes`turilor şi a unei faze lungi de uscare 
ulterioar`, cu acest program pot fi uscate p`turile cu c`ptuşeli 
sintetice, respectiv pilotele cu umpluturi sintetice.
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WTW86563BY
EcoLogixx 7S

WTE84123BY
Maxx 7 Sensitive

WTC84102BY
Maxx 7

Detalii generale
 f Tehnologie cu pomp` de înc`lzire (Heat pump technology)
 f  Eficienţ` energetic`: A-50%; cu 50% mai economic  
(0,23 kWh/kg) decât valoarea standard (0,48 kWh/kg) 
pentru clasificare în clasa  de eficienţ` energetic` A

 f Etichet` energetic`: A
 f Capacitate: 7 kg

Programe 
 f  Programe speciale: Afânare lân` (f`r` uscare), Mix, Sport/
Fitness, Super 40’, (Uscare rapid`), Bluze/C`m`şi, Program 
temporizat - aer cald, Program temporizat - aer rece

 f Ciclu antişifonare 120 min la sfârşitul programului

Op]iuni
 f  Taste touchControl: Start/Stop, Uscare delicat`, 
Antişifonare, Schimbare opţiuni

Confort [i siguran]`
 f SelfCleaning Condenser - Condensator cu autocur`]are
 f ActiveAir Technology
 f DuoTronic - senzor pentru determinarea umidit`ţii din rufe
 f  Airflow Drying Sistem: Tambur din inox cu volum mare 
şi structur` special` pentru protecţia ţes`turilor; Palete 
softDesign pentru distribuţia optim` a rufelor în tambur şi 
uscare uniform`

 f  Display LCD cu afişare durat` r`mas`, programare 
terminare program 24 h, indicare etap` program, afişare 
funcţii speciale şi recomand`ri de utilizare

 f Control electronic pentru toate programele de uscare
 f AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut

 f Iluminare interioar` a tamburului
 f Sistem de siguranţ` împotriva accesului copiilor
 f Semnalizare acustic` la terminarea programului
 f  Hublou de sticl`, deschidere spre dreapta cu cârlig de 
blocare metalic

Detalii tehnice
 f  Consum de energie pentru uscare 7 kg - ciclu „uscare 
bumbac pentru pus în dulap“: 1400 rot/min - 1,45 kWh - 
128 min; 1000 rot/min - 1,96 kWh - 169 min

 f Nivel de zgomot: 65 dB(A)re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

Detalii generale
 f Etichet` energetic`: B
 f Capacitate: 7 kg

Programe 
 f  Programe speciale: Sport/Fitness, 20 min warm, Super 40 
(Uscare rapid`)

 f Ciclu antişifonare 60 min la sfârşitul programului

Op]iuni
 f Taste touchControl: Start/Stop, Uscare delicat`

Confort [i siguran]`
 f DuoTronic - senzor pentru determinarea umidit`ţii din rufe
 f  Sistem Airflow Drying: tambur din inox cu volum mare 
şi structur` special` pentru protecţia ţes`turilor; palete 
softDesign pentru distribuţia optim` a rufelor în tambur şi 
uscare uniform`

 f  Indicatoare LED pentru stadiul programului [i atenţion`ri/ 
avertiz`ri

 f Control electronic pentru toate programele de uscare
 f  Hublou rotund, deschidere spre dreapta [i cu cârlig de 
blocare metalic

Detalii tehnice
 f  Consum de energie pentru uscare 7 kg - ciclu „uscare 
bumbac pentru pus în dulap“: 1400 rot/min - 3,36 kWh -  
89 min 800 rot/min - 4,48 kWh - 120 min

 f Nivel de zgomot: 66 dB(A)re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,2 x 59,8 x 62,5 cm

Detalii generale
 f Etichet` energetic`: B
 f Capacitate: 7 kg

Programe 
 f  Selector cu control electronic pentru programele de uscare 
şi pentru programele temporizate 

 f Ciclu antişifonare 90 min la sfârşitul programului

Op]iuni
 f Taste: Start/Stop, Uscare delicat`, Antişifonare

Confort [i siguran]`
 f DuoTronic - senzor pentru determinarea umidit`ţii din rufe
 f  Sistem Airflow Drying: tambur galvanizat cu volum mare 
şi structur` special` pentru protecţia ţes`turilor; palete 
softDesign pentru distribuţia optim` a rufelor în tambur şi 
uscare uniform`

 f  Indicatoare LED pentru stadiul programului [i atenţion`ri/ 
avertiz`ri

 f Control electronic pentru toate programele de uscare
 f AntiVibration Design: stabilitate sporit` şi nivel de zgomot 
sc`zut

 f Rezervor de condensare în partea inferioar`
 f Hublou rotund, deschidere spre dreapta

Detalii tehnice
 f  Consum de energie pentru uscare 7 kg - ciclu „uscare 
bumbac pentru pus în dulap“: 1400 rot/min - 3,32 kwh -  
99 min; 1000 rot/min - 4,48 kwh - 120 min 

 f Nivel de zgomot: 66 dB(A)re 1 pW
 f Posibilitate de încorporare sub blat
 f Dimensiuni (ÎxLxA): 84,2 x 59,9 x 63,5 cm

B B-50%

Usc`tor de rufe cu condensare
EcoLogixx 7S [i Maxx 7 sensitive
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Un lucru este sigur:  
pe service-ul nostru te po]i baza.
De încredere, competent, rapid: Bosch service.

O reţea na]ional` de service. 
Foarte aproape de tine. 

Cu o acoperire mare, reţeaua noastr` de service î]i 
garanteaz` cel mai rapid ajutor posibil.

Garanţie de încredere. 
F`r` doar şi poate. 

Toate electrocasnicele Bosch sunt fabricate cu cea mai 
mare precizie din materiale de înalt` calitate. Acest lucru 
este asigurat prin garan]ia de 2 ani a produc`torului 
pentru toate aparatele.

Service de calitate.  
Original Bosch. 

Calitate – inclusiv pentru lucr`rile de service. Pentru c` 
nimeni nu cunoaşte mai bine aparatele noastre decât 
partenerii noştri. Ei dispun de cea mai bun` instruire 
[i beneficiaz` de cele mai moderne mijloace de lucru 
pentru m`surare, diagnoz` şi reparaţie. În plus, piesele de 
schimb folosite sunt exclusiv originale Bosch.

Repara]ii la pre]uri corecte. 
Garantat. 

Te po]i baza pe noi şi în afara garanţiei. Î]i oferim 
cu pl`cere consultanţ` în vederea g`sirii celei mai 
avantajoase soluţii pentru tine. În plus, pentru lucr`rile 
de reparaţii efectuate, prime[ti suplimentar 2 ani de 
garanţie.

Service pe viaţ`. 
Pentru noi, este de la sine înţeles.

Î]i st`m la dispoziţie şi dup` perioada de garanţie. 
Bazeaz`-te pe o asistenţ` competent` şi pe un 
service de cea mai bun` calitate, pe întreaga durat` 
de viaţ` a aparatului. De la manuale de utilizare şi 
pân` la reparaţiile la aparat – noi ne ocup`m de tot. 
Promisiunea este promisiune!

Contacta]i-ne. 
Ca de la om la om. 

Echipa de service de la Bosch te ajut` în mod competent 
şi de încredere: de la consultanţ` în cazul defecţiunilor, 
la stabilirea unei program`ri cu un tehnician şi pân` la 
recomandarea accesoriului sau piesei de schimb originale 
potrivite. 
Ne pute]i apela de luni pân` vineri între orele 08:00 - 20:00 
[i sâmb`t` între orele 08:00 - 14:00. 

Tel: 021-203.97.48 
E-mail: service.romania@bshg.com
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Cump`r`torii pot suna pentru informa]ii [i asisten]` service la num`rul de telefon 
021.203.97.48 sau e-mail: 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 09/2011

www.bosch-home.ro


