
Vestavné pečicí trouby Bosch

Vestavná trouba Bosch: 
vaše speciální ingredience 
pro dokonalý pokrm



Řady spotřebičů

Vypadá skvěle sama o sobě. 
A v kombinaci s dalšími 
spotřebiči ještě lépe
Nové trouby Bosch Serie 6 vypadají skvěle – v kombinaci s dalšími 
spotřebiči Bosch dokonale. Všechny spotřebiče spolu perfektně 
ladí díky unikátnímu designu. Pečicí trouby, mikrovlnné trouby 
nebo ohřevné zásuvky vypadají díky vzájemné kombinaci úchvatně. 
Stejnou designovou souhru oceníte také u digestoří, chladniček 
nebo myček nádobí.
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Design pečicích trub Bosch Serie 6
Kombinace skla a bílého LCD displeje propůjčuje troubě Serie 6 moderní 
vzhled, který umocňují úzký ovládací panel a ChromeClip – jedinečný 
designový prvek Bosch. Ať už spotřebiče Serie 6 umístíte vedle sebe 
nebo nad sebe, vždy budou vypadat fantasticky.

ChromeClip
ChromeClip je vyroben z leštěného chromu s reliéfem loga 
Bosch. ChromeClip naleznete také na digestořích, myčkách 
nádobí nebo volně stojících chladničkách. Všem těmto 
spotřebičům propůjčuje nezaměnitelný charakter značky 
Bosch.

LCD displej
Serie 6 je vybavena LCD displejem. Zápustný volič vlevo slouží 
k výběru až 7 druhů ohřevu. Na displeji se zobrazí teplota, 
kterou nastavíte voličem +/-. Během předehřívání se stoupající 
teplota zobrazuje prodlužováním červené linky. Pokud je 
použita funkce AutoPilot, tato červená linka se v průběhu 
programu zkracuje. Displej také zobrazuje tři druhy časových 
funkcí: minutku, čas ukončení a dobu trvání. Pomocí displeje 
ovládáte také teplotní sondu, program AutoPilot a funkci 
čištění.

Světelná indikace fáze programu
Světelné indikace fáze přípravy pokrmu, která je součástí 
ovládacích prvků trouby, umocňuje unikátní design spotřebiče. 
Stejnou červenou linku najdete také na ovládacím prvku 
DirectSelect u našich varných desek, digestoří a myček nádobí.
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Design pečicích trub Bosch Serie 4
Díky kombinaci skla, přehledného ovládacího panelu a atraktivního 
ChromeClip prvku je design pečicích trub Serie 4 moderní a zároveň  
klasický. ChromeClip slouží také jako designový prvek, který vizuálně 
propojuje modely Serie 4 s ostatními spotřebiči Bosch. Sladění designu 
pečicích a vestavných mikrovlnných trub umocňuje použití stejného 
červeného LED displeje.

ChromeClip
ChromeClip z leštěného chromu s reliéfem loga Bosch 
naleznete také na pečicích troubách Serie 4. I díky němu 
působí v kombinaci s ostatními spotřebiči Bosch se stejným 
designovým prvkem vizuálně velmi jednotně.

LED displej
Nové vestavné trouby Serie 4 jsou vybaveny zápustnými 
otočnými voliči, díky kterým je čištění znatelně lehčí. Levý 
ovladač slouží k výběru druhu ohřevu, pravým se nastavuje 
teplota. Prostřednictvím LED displeje můžete ovládat až 
10 programů AutoPilot nebo funkci EcoClean Direct.
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Konečně je v domácnosti někdo, 
kdo rád uklízí 
Každý, kdo někdy ručně čistil troubu, ví, jak je tato práce namáhavá 
a kolik zabere času. Díky funkci EcoClean Direct je tato domácí práce 
již minulostí. A díky keramickému nepřilnavému povrchu nového 
univerzálního plechu bude i čištění plechů na pečení hračkou. Při čištění 
můžete dokonce snadno vysadit dvířka, takže čištěním strávíte minimum 
času a budete mít více času užít si vaření.

Teplotní sonda na maso
Teplotní sonda určená pro trouby Serie 6 vám pomůže připravit maso, ryby 
a drůbež při ideální teplotě. Stačí zadat druh ohřevu, teplotu a požadovanou vnitřní 
teplotu vybraného pokrmu. Teplotní sonda během pečení sleduje vnitřní teplotu 
a troubu vypne, když pokrm dosáhne požadovaného stupně propečení. Teplotní 
sonda Bosch zajistí vždy dokonalý výsledek, ať už máte rádi steak středně nebo 
hodně propečený.

Teleskopický výsuv 
Všechny naše výsuvné systémy – jednoduché, dvojité nebo trojité – jsou bezpečné 
a snadno se ovládají. Pokud teleskopický výsuv zcela vytáhnete, speciální 
mechanismus jej na obou stranách zajistí, aby nedošlo k převržení plechů 
a dalšího příslušenství. Pečení je tak mnohem snadnější a bezpečnější. A pokud 
je vaše trouba vybavena pouze závěsnými rošty, můžete ji teleskopickými výsuvy 
dovybavit.

Úzké univerzální plechy 
Tyto nové úzké univerzální plechy jsou ideální k přípravě dvou verzí jednoho 
pokrmu. Výborně se také hodí pro přípravu menšího množství jídla. Můžete 
například připravit zapékané brambory na jednom úzkém plechu a plněná rajčata 
na druhém. Protože jsou plechy oddělené, šťáva z rajčat nenateče do brambor. 
A pokud potřebujete pokrmy před nebo po upečení vychladit, plechy jsou velice 
skladné a bez problémů se vejdou do našich chladniček. A po večeři i do košů 
našich myček nádobí. 

AutoPilot pečících trub Serie 6 
Pokud si nejste zcela jisti, zda je lepší připravit kuře pomocí 3D horkého vzduchu 
nebo horního a dolního ohřevu, trouba Bosch zná vždy správnou odpověď. Podle 
modelu je v paměti trouby uloženo až 10 programů. Stačí použít funkci „AutoPilot“, 
vybrat příslušný program a zadat váhu pokrmu. „AutoPilot“ zvládne zbytek.

Teleskopické výsuvy ClipRail
Standardní výsuvný systém poskytuje maximálně tři úrovně pro teleskopický 
výsuv. Bosch nyní nabízí teleskopický výsuvný systém ClipRail, který lze použít pro 
všechny úrovně. Nasazení výsuvného systému ClipRail je velice snadné, stačí jej 
pouze „nacvaknout“ do požadované úrovně.

EcoClean Direct 
Zatímco se váš pokrm peče, speciální povrch pečicího prostoru z velmi jemných 
keramických částic absorbuje a redukuje mastnotu i zbytky jídla. Vy poté jen utřete 
dno trouby a vnitřní část skleněných dvířek. Povrch se při každém zahřátí trouby 
regeneruje, a to po celou dobu životnosti spotřebiče. Chcete-li z trouby odstranit 
větší zbytky nečistot, stačí aktivovat čisticí program EcoClean Direct. 

Univerzální plech s nepřilnavým keramickým povrchem
Kromě klasického univerzálního plechu nyní Bosch nabízí univerzální plech 
s nepřilnavým keramickým povrchem. Díky tomuto speciálnímu povrchu se čistí 
velmi snadno a má ještě další výhodu. Už nemusíte používat papír na pečení, ani 
plech vymazávat. Pečení i mytí je tak mnohem jednodušší. 

Snadno omyvatelná dvířka
Většina dvířek pečicích trub Bosch se čistí velmi snadno a rychle. U vybraných 
modelů stačí jednoduše uvolnit pravou a levou stranu dvířek, sklo vysadit a vyčistit. 
Už se nemusíte namáhat šroubováním.
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Vestavné trouby

Cena: 13 990 Kč* Cena: 10 490 Kč*Cena: 18 990 Kč*

1 Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
*  Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné trouby

Cena: 12 990 Kč* Cena: 11 990 Kč*Cena: 15 990 Kč*

1 Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
*  Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Serie | 6
HBA5577S0 nerez

pečicí trouba

Serie | 6
HBA557BS0 nerez

pečicí trouba

Serie | 4
HBA554BS0 nerez

pečicí trouba

Typ pečicí trouby a druh ohřevu
–  pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horký 

vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
spodní ohřev, horký vzduch jemný

Typ pečicí trouby a druh ohřevu
–  pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horký 

vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
spodní ohřev, horký vzduch jemný

Typ pečicí trouby a druh ohřevu
–  pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horký 

vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
spodní ohřev, horký vzduch jemný

Komfort
–  AutoPilot10
–  RoastingSensor – pečící sonda zajistí díky 

vysoké přesnosti měření dokonalé výsledky 
pečení

–  EcoClean: zadní stěna, strop, boční stěny
–  elektronická regulace teploty 50–275 °C
–  dětská pojistka
–  ukazatel zbytkového tepla
–  vnitřní objem: 71 l

Komfort
–  AutoPilot10
–  EcoClean: zadní stěna, strop, boční stěny
–  elektronická regulace teploty 50–275 °C
–  dětská pojistka
–  ukazatel zbytkového tepla
–  vnitřní objem: 71 l

Komfort
–  EcoClean: strop, zadní stěna, boční stěny
–  elektronická regulace teploty 50–275 °C
–  dětská pojistka
–  vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém
–  2násobný teleskopický výsuv, z toho jeden 

ClipRail

Výsuvný systém
–  teleskopický výsuv jako zvláštní příslušenství

Výsuvný systém
–  teleskopický výsuv jako zvláštní příslušenství

Příslušenství
–  1x smaltovaný plech, 1x kombinovaný rošt, 

1x univerzální pánev

Příslušenství
–  1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství
–  1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

595 mm x 594 mm x 548 mm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

595 mm x 594 mm x 548 mm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

595 mm x 594 mm x 548 mm

Serie | 4
HBA534ES0 nerez

pečicí trouba

Serie | 4
HBA514ES0 nerez

pečicí trouba

Serie | 4
HBA513BS0 nerez

pečicí trouba

Typ pečicí trouby a druh ohřevu
–  pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horký 

vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
spodní ohřev, horký vzduch jemný

Typ pečicí trouby a druh ohřevu
–  pečicí trouba s 7 druhy ohřevu: 3D horký 

vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, 
spodní ohřev, horký vzduch jemný

Typ pečicí trouby a druh ohřevu
–  pečicí trouba s 5 druhy ohřevu: 3D horký 

vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný

Komfort
–  EcoClean: zadní stěna
–  elektronická regulace teploty 50–275 °C
–  dětská pojistka
–  vnitřní objem: 71 l

Komfort
–  elektronická regulace teploty 50–275 °C
–  dětská pojistka
–  vnitřní objem: 71 l

Komfort
–  elektronická regulace teploty 50–275 °C
–  dětská pojistka
–  vnitřní objem: 71 l

Výsuvný systém
–  jednonásobný teleskopický výsuv

Výsuvný systém
–  jednonásobný teleskopický výsuv

Výsuvný systém
–  teleskopický výsuv jako zvláštní příslušenství

Příslušenství
–  1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství
–  1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství
–  1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

595 mm x 594 mm x 548 mm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

595 mm x 594 mm x 548 mm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

595 mm x 594 mm x 548 mm
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Serie | 4
HBA533BW0 bílá

pečicí trouba

Serie | 6
CMA585MS0 nerez

vestavná mikrovlnná trouba s grilem

Serie | 6
BIC510NS0 nerez

ohřevná zásuvka

Typ pečicí trouby a druh ohřevu
–  pečicí trouba s 5 druhy ohřevu: 3D horký 

vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační 
infra-gril, velkoplošný gril, horký vzduch jemný

Mikrovlnný ohřev a druhy ohřevu
–  vestavná mikrovlnná trouba s grilem se 3 druhy 

ohřevu: mikrovlnný ohřev, standardní horký 
vzduch, cirkulační infra-gril

–  AutoPilot15
–  4 programy pro rozmrazování a 3 pro ohřev 

s mikrovlnami, 8 programů pro kombinovaný 
ohřev

–  max. výkon: 900 W; 5  stupňů výkonu: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W

–  elektronická regulace teploty 40–230 °C
–  kombinovatelné stupně výkonu grilu a mikrovln 

90 W, 180 W, 360 W, 600 W

Komfort
–  EcoClean: zadní stěna
–  elektronická regulace teploty 50–275 °C
–  dětská pojistka
–  vnitřní objem: 71 l

Komfort
–  objem: 44 l
–  LCD displej
–  elektronické hodiny s časovou předvolbou
–  otočný volič, zápustné otočné voliče, ovládání 

TouchControl
–  výklopná dvířka
–  chladicí ventilátor
–  dětská pojistka
–  bezpečnostní vypínání
–  spínač kontaktu dveří

Komfort
–  objem: 23 l
–  push&pull: otevření a zavření přitlačením čelní 

stěny
–  naplnění max. 15 kg
–  maximální naplnění šálků na espresso: 64 ks 

nebo maximální naplnění talířů (26 cm): 14 ks
–  4 možnosti použití: udržování teploty nápojů 

a pokrmů, předehřívání nádobí, pro vykynutí 
těsta, rozmrazování jídel

–  plynulé nastavení teploty: cca od 40 do 80 °C
–  tlačítko on/off
–  lze kombinovat pouze s CMA585MS0

Výsuvný systém
–  teleskopický výsuv jako zvláštní příslušenství

Příslušenství
–  1x kombinovaný rošt, 1x univerzální pánev

Příslušenství
–  1x rošt vysoký, 1x rošt nízký, 1x otočný talíř

Příslušenství
–  protiskluzová podložka

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

595 mm x 594 mm x 548 mm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  celkový příkon elektro: 3,35 kW
–  pro vestavbu do vysoké skříňky
–  rozměry (v x š x h): 

454 mm x 594 mm x 570 mm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

140 mm x 594 mm x 540 mm

Cena: 11 990 Kč*Cena: 12 990 Kč*

1 Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
*  Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné mikrovlnné trouby

Cena: 9 990 Kč* Cena: 10 990 Kč*Cena: 22 990 Kč*

1 Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
*  Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Serie | 4
BFL523MS0 nerez

vestavná mikrovlnná trouba

Serie | 6
BFL524MS0 nerez

vestavná mikrovlnná trouba

Mikrovlnný ohřev a druhy ohřevu
–  max. výkon: 800 W; 5  stupňů výkonu: 90 W, 

180 W, 360 W, 600 W, 800 W
–  AutoPilot7
–  4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro 

vaření s mikrovlnami

Mikrovlnný ohřev a druhy ohřevu
–  max. výkon: 800 W; 5  stupňů výkonu: 90 W, 

180 W, 360 W, 600 W, 800 W 
–  AutoPilot7  
–  4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro 

vaření s mikrovlnami

Komfort
–  objem: 20 l
–  elektronické hodiny s časovou předvolbou
–  dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo
–  LED displej
–  bezpečnostní vypínání
–  spínač kontaktu dveří
–  otočný volič, zápustné otočné voliče, ovládání 

TouchControl
–  chladicí ventilátor
–  paměťová funkce (1 paměťové místo)

Komfort
–  objem: 20 l
–  elektronické hodiny s časovou předvolbou  
–  dvířka otvíraná do strany, závěs dveří vlevo  
–  LED displej  
–  bezpečnostní vypínání
–  spínač kontaktu dveří  
–  otočný volič, zápustné otočné voliče, ovládání 

TouchControl  
–  chladicí ventilátor  
–  paměťová funkce (1 paměťové místo)

Příslušenství
–  1x otočný talíř 25,5 cm

Příslušenství
–  1x otočný talíř 25,5 cm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

382 mm x 594 mm x 317 mm

Rozměry
–  délka síťového kabelu: 120 cm
–  rozměry (v x š x h): 

382 mm x 594 mm x 317 mm

Vestavná trouba Vestavná mikrovlnná 
trouba s grilem 

Ohřevná zásuvka
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Odsavače

Serie | 4
DWB67IM50 nerez

komínový odsavač par, 60 cm

Serie | 4
DWQ66DM50 nerez 

komínový odsavač par, 60 cm

Serie | 2
DWB64BC50 nerez

komínový odsavač par, 60 cm

Výkon a spotřeba
–  třída spotřeby energie: B*
–  třída účinnosti odsávání: A*
–  třída účinnosti osvětlení: A*
–  hlučnost odsávání při normálním stupni 

min./max.: 52/64 dB*
* Podle nařízení EU 65/2014
–  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální 

stupeň 450 m³/h, intenzivní stupeň 720 m³/h

Výkon a spotřeba
–  třída spotřeby energie: A*  
–  třída účinnosti odsávání: A*  
–  třída účinnosti osvětlení: A*  
–  hlučnost odsávání při normálním stupni 

min./max.: 50/62 dB*
* Podle nařízení EU 65/2014
–  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální 

stupeň 400  m³/h, intenzivní stupeň 610 m³/h

Výkon a spotřeba
–  třída spotřeby energie: D*
–  třída účinnosti odsávání: E*
–  třída účinnosti osvětlení: A*
–  hlučnost odsávání při normálním stupni 

min./max.: 49/63 dB*
* Podle nařízení EU 65/2014
–  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální 

stupeň 340 m³/h

Vybavení
–  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
–  pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada 

jako zvláštní příslušenství
–  3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
–  intenzivní stupeň s automatickým zpětným 

nastavením
–  LED osvětlení
–  délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

Vybavení
–  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu  
–  pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada 

jako zvláštní příslušenství
–  3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
–  intenzivní stupeň s automatickým zpětným 

nastavením
–  LED osvětlení  
–  délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

Vybavení
–  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
–  pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada 

jako zvláštní příslušenství
–  3 stupně výkonu
–  LED osvětlení
–  délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

Rozměry
–  rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 

635–965 x 600 x 500 mm
–  rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 

635–1075 x 600 x 500 mm

Rozměry
–  rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 

676–1006 x 600 x 500 mm  
–  rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 

676–1116 x 600 x 500 mm

Rozměry
–  rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 

635–965 x 600 x 500 mm
–  rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 

635–1075 x 600 x 500 mm

Cena: 6 990 Kč*Cena: 14 990 Kč*

1 Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
*  Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
*  Podle nařízení EU – 65/2014

Odsavače

Cena: 16 490 Kč* Cena: 7 990 Kč*Cena: 12 990 Kč* Cena: 9 990 Kč*

Serie | 2
DWP64BC50 nerez

komínový odsavač par, 60 cm

Serie | 4
DWB97IM50 nerez

komínový odsavač par, 90 cm

Serie | 2
DWP94BC50 nerez

komínový odsavač par, 90 cm

Výkon a spotřeba
–  třída spotřeby energie: C*
–  třída účinnosti odsávání: E*
–  třída účinnosti osvětlení: A*
–  hlučnost odsávání při normálním stupni 

min./max.: 50/66 dB*
* Podle nařízení EU 65/2014
–  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální 

stupeň 360 m³/h

Výkon a spotřeba
–  třída spotřeby energie: B*
–  třída účinnosti odsávání: A*
–  třída účinnosti osvětlení: A*
–  hlučnost odsávání při normálním stupni 

min./max.: 52/65 dB*
* Podle nařízení EU 65/2014
–  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální 

stupeň 450 m³/h, intenzivní stupeň 710 m³/h

Výkon a spotřeba
–  třída spotřeby energie: C*
–  třída účinnosti odsávání: E*
–  třída účinnosti osvětlení: A*
–  hlučnost odsávání při normálním stupni 

min./max.: 50/65 dB*
* Podle nařízení EU 65/2014
–  výkon odvětrání dle EN 61591: max. normální 

stupeň 360 m³/h

Vybavení
–  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
–  pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada 

jako zvláštní příslušenství
–  3 stupně výkonu
–  LED osvětlení
–  délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

Vybavení
–  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
–  pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada 

jako zvláštní příslušenství
–  3 stupně výkonu a 1 intenzivní stupeň
–  intenzivní stupeň s automatickým zpětným 

nastavením
–  LED osvětlení
–  délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

Vybavení
–  provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
–  pro provoz s cirkulací je nutná montážní sada 

jako zvláštní příslušenství
–  3 stupně výkonu
–  LED osvětlení
–  délka připojovacího kabelu se zástrčkou: 1,3 m

Rozměry
–  rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 

799–975 x 600 x 500 mm
–  rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 

799–975 x 600 x 500 mm

Rozměry
–  rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 

635–965 x 900 x 500 mm
–  rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 

635–1075 x 900 x 500 mm

Rozměry
–  rozměry spotřebiče pro odvětrávání (v x š x h): 

799–975 x 900 x 500 mm
–  rozměry spotřebiče pro cirkulaci (v x š x h): 

799–975 x 900 x 500 mm

1 Měřeno uprostřed skla při nastavení trouby na horní/spodní ohřev a 180 °C po hodině provozu.
*  Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
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Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré 
hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle 
příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.
© BSH domácí spotřebiče s. r. o. 

BSH domácí spotřebiče s. r. o.
Radlická 350

158 00  Praha 5
tel.: +420 251 095 555

e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com
www.bosch-home.cz

AG Geronimo 09/2017. Tištěno v ČR. Případné rozdíly 
v barevnosti jsou způsobeny technikou tisku.

Q8ACZB0217

Osvědčená kvalita
Kvalita pro nás znamená více než prvotřídní materiály, 
dokonalé zpracování a absolutní spolehlivost našich 
spotřebičů. Stejnou pozornost věnujeme i servisu a službám 
pro zákazníky. Značka Bosch se vyznačuje dlouhou životností 
a kvalitou, na kterou se můžete spolehnout již 125 let.


