Čerstvost,
kterou si zamilujete
Nový systém VitaFresh
v NoFrost chladničkách Bosch
uchová vaše potraviny plné
vitamínů a až 3× déle čerstvé.
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Dobré pro vitamíny.
Ještě lepší pro vaše zdraví
Systém čerstvosti VitaFresh pro nabízí dvě různé klimatické zóny,
aby vám pomohl uskladnit potraviny až 3x déle čerstvé.
Díky nové možnosti přesného nastavení a hermetickému utěsnění
přihrádek udržuje VitaFresh pro vždy perfektní podmínky skladování
nezávisle na zbytku chladničky – pomocí nastavitelné teploty od
–1 °C do 3 °C.
Spodní přihrádka je určena pro optimální skladování ryb a masa. Velká
přihrádka nad ní byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu. Ta vám
nabízí nastavení úrovně vlhkosti, a to pomocí kruhového otočného voliče.
K dispozici jsou tři nastavení pro ovoce, zeleninu a smíšený obsah.
Tak zachováte jejich čerstvost.
VitaFresh pro zajistí, že i potraviny z velkého rodinného nákupu zůstanou
čerstvé po celé týdny. Vy i vaši blízcí si tak vždy můžete dopřát zdravou
stravu.
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Skvělé nápady
pro snadné používání
V běžném životě je občas těžké najít něco v pořádně naplněné chladničce. Díky
hornímu bodovému LED světlu a bočnímu světelnému pásu máte zaručeně
dokonalý přehled a bezproblémové osvětlení uvnitř chladničky. Takže i když je
vaše chladnička plná až k prasknutí, jistě najdete vše na první pohled.
Díky elektronickému LCD displeji integrovanému do vnějších dveří můžete
pouhým pohledem rychle zjistit optimální skladovací podmínky vašich potravin.
Změna nastavení je stejně snadná a lze ji provést pouhým stisknutím tlačítka.
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Zdravý život začíná uvnitř.
Stačí otevřít dveře
Samozřejmě, že každý člověk nejí zdravě každý den. Díky VitaFresh plus ale
můžete. Chladnička vybavená dvěma různými klimatickými zónami vám vždy
nabízí optimální skladovací podmínky. To vám pomůže uchovat vaše potraviny
až 2x déle čerstvé.
V jedné zóně je nastavena nízká teplota okolo 0 °C. Zde můžete hygienicky
skladovat ryby a maso ve dvou samostatných přihrádkách. Tím je zabráněno
přenosu pachu. Velká přihrádka byla speciálně vyvinuta pro ovoce a zeleninu,
chrání je před ztrátou vlhkosti. Díky speciálnímu těsnění je vždy udržena
optimální vlhkost uvnitř přihrádky. Ta může být jednoduše nastavena
k uchování požadované ideální čerstvosti ve dvou nastaveních. Proto je
VitaFresh plus optimální pro vaše potraviny a umožní vám jíst čerstvé
a zdravé potraviny mnohem častěji.
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Dostatek místa pro všechny vaše
potraviny. A také pro každý vitamín
Některé dny máte před sebou velké výzvy. Naše chladničky Serie 4 vám umožní
dělat si úspěšně to své. Nezáleží na tom, jestli potřebujete velké množství
potravin na večírek, nebo si chcete udělat pořádné zásoby potravin – nabízíme
vám více než 500* litrů skladovacího prostoru pro každý velký nákup.

Více flexibility pro větší objem
Dostatek prostoru a flexibility jsou zajištěny díky odděleným
přihrádkám pro ryby a maso. Obě jsou plně vyjmutelné. Když je
odstraníte, vznikne více místa pro hrnce nebo mísy, ale také umožní
rychleji schladit lahve v 0 °C zóně. Kromě toho nový systém VitaFresh
plus nabízí ještě více prostoru pro zdravé potraviny než kdy jindy.

EasyAccess shelf:
Výsuvné police pro dokonalý přístup
k potravinám i v zadní části
Police z bezpečnostního skla lze vysunout.
Potraviny ze zadní části jsou tak dostupné
mnohem jednodušeji. Současně máte
výborný přehled o obsahu vaší chladničky
– dokonce i o těch zásobách umístěných
úplně vzadu.

VarioZone:
Prostorný a flexibilní mrazicí prostor
Všechny přihrádky v mrazáku lze snadno
vyjmout, čímž se v případě potřeby vytvoří
více místa pro objemnější zásoby. Můžete
tak uložit do mrazáku potraviny libovolné
velikosti, třeba celou krůtu.

10 | VitaFresh

Series 4 | Systém čerstvosti VitaFresh

Nyní se farmářské trhy konají
přímo ve vaší kuchyni. Každý den
Uchovat potraviny ve vaší chladničce nekonečně čerstvé je nemožný úkol.
VitaFresh vám je však pomůže uskladnit mnohem déle. Díky přihrádkám
se dvěma klimatickými zónami jsou vždy zachovány ty správné skladovací
podmínky pro uchování čerstvosti.
V přihrádce na ovoce a zeleninu můžete jednoduše pomocí posuvníku
nastavit ideální vlhkost pro delší zachování čerstvosti. Dvě další oddělené
přihrádky umožní bezpečné skladování citlivých potravin při nízké teplotě
okolo 0 °C jako jsou čerstvé ryby a syrové maso. Hygienické, suché a bez
přenosu jakýchkoliv pachů. Takto vám VitaFresh jednoduše umožní jíst
zdravě každý den.
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Benefity, které se trefily do černého
Hlavní důvody, proč je nová řada chladniček/mrazniček Bosch NoFrost se systémy
VitaFresh to pravé pro vaši domácnost.

Dostatek místa pro všechny potraviny.
Ideální řešení pro větší rodiny nebo každého, kdo miluje prostor.
Dostatek místa je garantován. Až 367 l u standardního spotřebiče
(60 cm x 60 cm, např. KGN39AI45) a až výjimečných 505 l u spotřebičů XXL
(70 cm x 80 cm, např. KGN56XI40).

Prostorný a flexibilní.
Chladnička, která se přizpůsobí různým životním situacím.
Každý si může jednoduše upravit úložný prostor dle svých potřeb díky
praktickému řešení uskladnění: např. přihrádka EasyAccess (viz horní obrázek),
police EasyAccess nebo nový držák na lahve a VarioZone.

Není třeba odstup od zdi nebo nábytku.
Přestože umístíte chladničku přímo ke zdi, máte ke všemu plný přístup.
Díky zdokonalené technologii kondenzátoru již není třeba udržovat vzdálenost
chladničky od boční zdi nebo nábytku. Úhel otevření dveří 90° umožňuje plný
přístup ke všem přihrádkám, i když je chladnička umístěna přímo u zdi.

Perfektní osvětlení uvnitř chladničky.
Světlo zajistí, že vidíte vše, co skladujete. Funkce postupného rozsvěcování
a jasné světlo udělá interiér chladničky třešničkou na dortu každé kuchyně.
Nové LED bodové světlo garantuje perfektní přehled o čerstvých potravinách
uvnitř přihrádek VitaFresh pro a VitaFresh plus. A navíc je do boční stěny
chladničky integrované podlouhlé LED osvětlení, které se postupně rozjasňuje,
a tím máte dokonalý přehled o celém jejím obsahu.

Ilustrativní obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR.
www.bosch-home.cz

