Boschská péče
o prádlo
Nejnovější spotřebiče značky Bosch splní
přesně to, co potřebujete – vaše prádlo
bude perfektně čisté

BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350
158 00 Praha 5
www.bosch-home.cz
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Vychutnejte si tichý chod

Dokonalost ve vašem rytmu

EcoSilence System: Inteligentní technologie EcoSilence Drive™ účinně snižuje
hladinu hluku, takže můžete prát třeba i během doby, kdy vaše miminko spí.
S pračkami Bosch si můžete být jisti, že dosáhnete těch nejlepších výsledků:
perfektní prací výkon s minimálním úsilím pro ty z nás, kteří si chtějí život užít.

Pračky s funkcí VarioPerfectTM se přizpůsobí vašemu životnímu stylu. Každý
program můžete buď urychlit a vyprat vaše prádlo za kratší dobu, nebo prát
s významnou úsporou energie a šetřit tím přírodu i své peníze. Zkrátka podle
vašeho rytmu.

EcoSilence Drive™
Inovativní bezkomutátorový
motor je tišší, rychlejší,
úspornější a odolnější. Nedochází
zde ke tření uhlíků, což umožňuje
plynulejší chod a provoz.

Ukazatel spotřeby
Pračky Bosch ze Serie 6 a Serie 8 jsou vybaveny i ukazatelem spotřeby vody a energie na LED
displeji. Díky této praktické LED kontrolce je možné po zvolení pracího programu vidět i jejich
aktuální spotřebu. V případě, že aktivujeme i některou z funkcí VarioPerfectTM, hned vidíme, kolik
vody a energie ušetříme oproti klasickému pracímu programu. Tímto způsobem je možné sledovat,
jak je zvolený program náročný a jak jeho úsporu můžeme jednoduše kontrolovat a regulovat.

AŽ O

65 %

RYCHLEJŠÍ

Program noční praní*
Speciální program noční praní
snižuje vysoké otáčky při
odstřeďování. Díky tomu můžete
prát klidně i v noci a nevzbudíte
ani svou rodinu, ani sousedy.

AntiVibration Design™
Kruhovitá struktura bočních
panelů zajišťuje větší stabilitu
a snižuje vibrace způsobené
otáčením bubnu. Kromě toho
dodatečná izolace také snižuje
hluk, takže pračka je velmi tichá
i při odstřeďování.

* Podle modelu

AŽ O

50 %

ÚSPORNĚJŠÍ

Při aktivaci tlačítka SpeedPerfect k vybranému pracímu programu se prádlo
vypere až o 65 % rychleji než při standardním režimu zvoleného programu.
To se hodí, když potřebujete vyprat velké množství prádla naráz, třeba o víkendu
nebo po návratu z dovolené.

Pokud je pro vás důležitá úspora elektrické energie a vody, stačí po zvolení
pracího programu stisknout tlačítko EcoPerfect. Prací cyklus sice potrvá déle,
ale v porovnání se standardním praním ušetří až 50 % elektrické energie.
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Rozlučte se s odměrkami.
Se systémem i-DOS
Příliš mnoho
pracího prostředku

Nedostatek
pracího prostředku

Dokonalé množství
pracího prostředku

Příliš mnoho pracího
prostředku vede k dodatečným
oplachovacím cyklům, což
zvýší spotřebu vody i energie.

Pokud nepoužíváte dostatečné
množství pracího prostředku,
skvrny se nemusí dokonale
smýt nebo se do oděvů
zaperou.

Jakmile je systém i-DOS
aktivován, dávkuje prací
prostředek automaticky,
a to přesně na mililitry.

Hygienicky čisté pouhým stisknutím
tlačítka. Bez přidaných čisticích
prostředků
Nyní si již nemusíte dělat starosti, zda je i to nejchoulostivější prádlo hygienicky
čisté. Pračka ze Serie 8 s technologií ActiveOxygenTM* se o to postará za vás.
Pouhým stisknutím tlačítka, při nízké teplotě a bez dalších čisticích prostředků.
Tlačítko pro spuštění
technologie
ActiveOxygen™

generátor ActiveOxygen™

Je to tak jednoduché:

1
2

Se systémem i-DOS můžete prostě odpočívat.
Výhody jsou jasné:
Praní bez práce
Nyní dosáhnete vynikajících výsledků praní jednoduše
tím, že vložíte prádlo do bubnu, spustíte automatický
program – a odpočíváte.

3

Ušetříte vodu
Systém i-DOS nechrání jen vaše prádlo – chrání rovněž
životní prostředí. Díky přesnému automatickému
dávkovacímu systému vaše pračka uspoří až
7 062* litrů ročně.
Více pohodlí
Možná nevíte, na kolik pracích cyklů vám vystačí
1,3 litrů tekutého pracícho prostředku. Ale vaše
pračka to ví. Přihrádku naplníte vždy jen jednou,
ale vyperete několikrát. Kromě přihrádky na tekutý
prací prostředek má systém i-DOS rovněž druhou
přihrádku na aviváž. Není třeba zdůrazňovat,
že můžete prací prostředek dávkovat i ručně.
Ušetříte prací prostředek
Se systémem i-DOS pečuje vaše pračka o vaše
prádlo i vaši peněženku. Nešetříte pouze spoustu
vody, rovněž spotřebujete až o 30 % méně pracího
prostředku.
* Úspora při praní průměrně 220 cyklů ročně,
zdroj: wfk, Institute for Applied Research, Study Report 5132/10

4
Buben VarioDrumTM

Zvolte si program a aktivujte
funkci ActiveOxygen™.

Na začátku pracího cyklu je
do bubnu vpuštěna mlha
s aktivním kyslíkem, který si
pračka vytváří sama. Žádné
další čisticí prostředky nejsou
potřeba.

Před závěrečným mácháním
je prádlo znovu ošetřeno
aktivním kyslíkem
k odstranění bakterií
a mikroorganismů.

Přidáním funkce aktivního
kyslíku se prací proces
prodlouží o pouhých
30 minut. Výsledkem je
hygienicky čisté prádlo.

Naše oblíbené oblečení je často vyrobeno z choulostivých tkanin, proto potřebuje speciální péči

*Odstraňuje až 99,99 % bakterií (například e.coli, c.albicans, s.enterica, a.brasiliensis, s.aureus,
bacteriophage MS2) v programu „mix“ při doporučeném množství běžného pracího prostředku
a 4kg náplni. Průzkum MB 7623/15 ze dne 29. 7. 2015 uskutečnil wfk – Institut für Angewandte
Forschung GmbH pro BSH Hausgeräte GmbH.
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Proč pračky Bosch?
Nespočet důvodů, proč si koupit pračku Bosch:

Program sport / fitness
Speciální program pro sportovní oděvy a textilie
z mikrovlákna k volnočasovým aktivitám
a sportu. Program určený na 2 kg prádla pere při
maximální teplotě 40 °C. Rychlost odstřeďování
je doporučena na hodnotu 800 otáček za
minutu, aby se textilie neponičily. Nedoporučuje
se používat aviváž. Je možné si navolit i další
funkce jako je například voda plus, která ke
klasickému pracímu cyklu přidá máchání navíc,
aby se z prádla odstranily veškeré zbytky pracího
prostředku.

Program AlergiePlus
Program AlergiePlus je ideální pro všechno
prádlo, které přijde do přímého kontaktu
s pokožkou, zejména pro lidi s citlivou
a podrážděnou pokožkou. Speciálně navržený
prací cyklus, delší fáze ohřevu a doplňující
máchání snižují maximálním způsobem množství
alergenu. To znamená méně pylových částic,
zvířecích chlupů a roztočů. Pro tento program
nám byla udělena pečeť kvality ECARF, což
znamená, že je ideální pro alergiky a ohleduplný
ke tkaninám.

Program vlna / ruční praní
Části oděvů z vlny nebo jiných choulostivých
materiálů jsou u praček Bosch „v těch nejlepších
rukou“. Obzvláště šetrný program vlna / ruční
praní běží pouze rychlostí 27 otáček za minutu
(běžně: 50 otáček/min.) a využívá jen mírných
pohybů pracího bubnu s vhodnými přestávkami.
A aby si vlněné prádlo uchovalo svůj pěkný
tvar, následuje na konci programu šetrné
odstřeďování na vlnu. Ušetříte si tak
v budoucnu ruční praní.
AquaStop se zárukou
Systém AquaStop vás bezpečně ochrání před
škodami způsobenými vodou. Postará se o to celá
řada spolehlivých a vzájemně sladěných opatření:
bezpečnostní ventil na vodovodním kohoutu,
přívodní hadice s automatickým odlehčením tlaku
a přídavnou bezpečnostní hadicí, vana pračky
s plovákovým spínačem a s ním synchronizované
vypouštěcí čerpadlo, které se automaticky spíná.
Tento systém zajišťuje stoprocentní ochranu
před škodami způsobenými vodou. Firma Bosch
za to ručí po celou dobu životnosti pračky!

AntiStain – odstraňování skvrn
Ať už si vyberete pračku s funkcí odstranění
16 skvrn nebo jen 4 nejčastějších (skvrny od
krve, tuků či oleje, červeného vína a trávy),
vždy docílíte, že vaše prádlo bude jako nové.
Nemusíte ani přidat předpírku či speciální
chemické prostředky.
ActiveWaterTM technologie
Dva senzory a inovativní buben VarioDrum jsou
absolutními mistry v úspoře vody. Průtokový
senzor a senzor, který měří stojatou vodu
v bubnu, se společně postarají o to, že je vždy
použito to přesné množství vody – v závislosti
na druhu prádla a jeho množství. Současně
díky konstantnímu rozložení vody a vodní lázně
v pracím bubnu VarioDrum je každá kapka
aktivně a efektivně využita.
Nerezový prací buben VarioDrum
Vynalezli jsme nový prací buben, aby vaše
prádlo vydrželo déle jako nové. Nerezový buben
VarioDrum umožňuje díky jedinečné struktuře
nopovitých prolisů a asymetrických unašečů
nejen jemné a šetrné praní, ale zároveň i praní
intenzivní. Při zvolení jemných pracích programů
se ploché strany prolisů a asymetrických
unašečů postarají o šetrné pohyby prádla
v bubnu. Při zvolení standardních programů
je prádlo pomocí otáčení bubnu vedeno po
spádných stranách unašečů a prolisů – tím
dosáhneme intenzivnějšího praní a odstranění
i těch nejzákeřnějších skvrn.
Snadné žehlení
U automatických praček vybavených touto funkcí
můžete stiskem jediného tlačítka zredukovat
tvoření záhybů na prádle. Prádlo se odstřeďuje
přerušovaně, takže může několikrát změnit svou
polohu. Navíc se prádlo ještě jednou načechrá
odstřeďováním přizpůsobeným textilnímu
materiálu a šetrnými pohyby na závěr máchání.
Výsledek: méně záhybů usnadní žehlení prádla.
Přívod vody přes manžetu
Za získání nejlepších výsledků praní není
zodpovědné pouze množství vody. V nových
automatických pračkách protéká z velké části
voda do bubnu otvorem v manžetě. Tím je prádlo
rychleji a rovnoměrněji nakropeno a navlhčeno.
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Suchá fakta

Sušení místo žehlení?

Řekněte prádelní šňůře sbohem
Kdokoli suší prádlo uvnitř, musí místnost pravidelně větrat. Z prádla umístěného na sušáku se totiž
do okolního prostředí vypaří až 4 litry vody, a to může způsobovat tvorbu plísní. Je jen jedna cesta,
jak se jim bránit: větrání a topení, větrání a topení. A to je problém hlavně v zimě, protože opakovaným
vytápěním místností se spotřebuje spousta energie. Tuto energii můžete ušetřit se sušičkou Bosch.
A zároveň se vyhnete riziku vzniku plísní.

Maximální účinnost sušení s minimálním úsilím
Nové kondenzační sušičky Serie 8 nabízejí nejen naprosto šetrnou péči o vaše prádlo, ale odpadne
vám také mnoho dalších starostí. Řada plně automatických vlastností vám ušetří čas a úsilí, spotřebuje
méně elektřiny a dosáhnete nejlepšího výsledku sušení. Šetrné k životnímu prostředí, perfektní pro
zjednodušení každého dne.

Čištění kondenzátoru? Už nikdy více!
Bez pravidelného čištění kondenzátoru dochází po čase ke snížení účinnosti sušení, zatímco spotřeba
energie narůstá. S novými sušičkami Bosch Serie 8 je však čištění kondenzátoru dávná minulost. Náš
samočisticí kondenzátor SelfCleaning Condenser dělá za vás tuto práci automaticky sám. Díky němu
je tak po celou dobu životnosti udržen konstantně efektivní chod spotřebiče. Tato praktická inovace
má pozitivní dopad nejen na vaše prádlo, ale i životní prostředí a váš čas.

Sušička, která suší, je opravdový pomocník.
Ale co teprve, když vám usnadní žehlení?
Naše sušičky ošetřují vaše prádlo párou. Takže než se nadějete, je vaše prádlo nejenom suché,
ale také bez zbytečných záhybů. Stačí vybrat jeden z nabízených parních programů k odstranění
pomačkání z jakéhokoliv typu oblečení – od formálních košil k prostírání. Prostě naplňte příslušnou
nádržku destilovanou vodou a vaše sušička se už o zbytek postará sama. Usnadní, nebo dokonce zcela
odstraní, nutnost žehlení. Na vás zbývá jediné – složit prádlo ze sušičky přímo do skříně, nebo si ho
rovnou obléct na sebe.
Jednoduché intuitivní ovládání
Trváme na tom, že čím dokonalejší technologie, tím jednodušší má být její používání. Takže namísto
hledání bezpočtu skrytých funkcí vám nová Serie 8 nabídne geniálně jednoduché nastavení. Jakýkoli
program vyberete jednoduše pomocí otočného voliče. Všechny potřebné informace jsou ihned
zobrazeny na velkém přehledném displeji. Takže vše máte na očích a pod kontrolou.

Tepelné čerpadlo sušiček obsahuje fluorované skleníkové plyny v hermeticky uzavřeném systému.
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Proč sušičky Bosch?
ActiveAir Technologie
ActiveAir Technologie je dalším inovativním a technologickým
pokrokem na poli současné technologie sušení. Na rozdíl od
klasického kondenzačního sušení pracuje tato technologie
bez drahého konvenčního ohřevu. Vzduch je ohřátý
ekonomicky pomocí tepelného čerpadla a efektivně
využije přítomného tepla.
Systém AutoDry
Při sušení ošetřuje a chrání vaše prádlo systém AutoDry.
Spočívá v tom, že senzory trvale měří teplotu a zbytkovou
vlhkost v sušičce, takže prádlo se usuší přesně tak, jak si
přejete – například na stupeň usušení vhodný k uložení prádla
do skříně, nebo k žehlení. V zájmu zvláště šetrného zacházení
s textilními materiály choulostivými na vysokou teplotu
a nejmenšího pomačkání prádla vyvinula firma Bosch funkci
pro šetrné sušení a snadné žehlení. Pokud zapnete funkci
snadné žehlení, prádlo se po usušení v bubnu ještě dvě hodiny
načechrává.
SensitiveDrying systém
Se systémem šetrného sušení SensitiveDrying je prádlo
sušeno v bubnu s unikátní strukturou povrchu, která
umožňuje přístup mírného teplého vzduchu ze všech stran.
Prádlo se zároveň rozděluje a načechrává pomocí asymetricky
zakřivených unašečů s měkčeným povrchem. Při sušení se tak
pohybuje jako na vzduchovém polštáři. Výsledkem je měkké,
nadýchané prádlo bez zbytečného pomačkání.
Šetrné sušení
Nebojte se sušení jemných tkanin. Funkce šetrného sušení
se o vaše prádlo postará díky prodloužené době sušení
při nízké teplotě.
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