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Image VIB / device
designation Brief description Price / EAN code

Serie | 6
Forno integrável,
60 x 60 cm, Inox
HBG5780S0

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas
perfeitas.

• AutoPilot 30: qualquer prato é um sucesso graças aos 30
programas automáticos predefinidos.

• Visor LCD, branco: fácil de usar graças ao acesso direto às
funções adicionais do forno.

• Comandos ocultáveis: para uma limpeza fácil da parte frontal.

• Autolimpeza Pirolítica: acabou a dificuldade de limpar o forno
manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.

• Assistente de limpeza: opção de limpeza com água que facilita a
limpeza do forno, para situações de sujidade muito ligeira.

'!2E20AF-acjcdf!
Serie | 6
Forno integrável,
60 x 60 cm, Inox
HBA5360S0

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas
perfeitas.

• AutoPilot 10: qualquer prato é um sucesso graças aos 10
programas automáticos predefinidos.

• Display LCD (branco): fácil de usar, graças a funções adicionais e
indicação da temperatura.

• Assistente de limpeza: opção de limpeza com água que facilita a
limpeza do forno, para situações de sujidade muito ligeira.

• Raile telescópico independente de 1 nível que pode ser colocado
em qualquer nível do forno.

• Comandos ocultáveis: para uma limpeza fácil da parte frontal.

'!2E20AF-cbgjdc!
Serie | 8
Forno integrável,
60 x 60 cm, Inox
HBG675BS1

O forno com AutoPilot: prepara automaticamente receitas
perfeitas.

• Ar quente 4D: distribuição do ar quente para resultados perfeitos
- em qualquer nível do forno que coloque o tabuleiro.

• AutoPilot 10: qualquer prato é um sucesso graças aos 10
programas automáticos predefinidos.

• Visor TFT: fácil de utilizar graças ao assistente de controlo
intuitivo com textos e símbolos.

• Autolimpeza Pirolítica: acabou a dificuldade de limpar o forno
manualmente, graças à autolimpeza que elimina toda a sujidade.

• Assistente de limpeza: opção de limpeza com água que facilita a
limpeza do forno, para situações de sujidade muito ligeira.

'!2E20AC-iaifgh!
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Serie | 6
Micro-ondas
integrável, 60 x 38
cm, Preto
BFL524MB0

O micro-ondas integrável para nicho de 38 cm: utilize-o para
descongelar, aquecer e preparar refeições.

• AutoPilot 7: cada prato é um sucesso perfeito, graças a 7
programas automáticos predefinidos.

• Comandos ocultáveis: para uma limpeza fácil da parte frontal.

'!2E20AF-adihgd!
Serie | 6
Micro-ondas
integrável, 60 x 38
cm, Branco
BFL524MW0

O micro-ondas integrável para nicho de 38 cm: utilize-o para
descongelar, aquecer e preparar refeições.

• AutoPilot 7: cada prato é um sucesso perfeito, graças a 7
programas automáticos predefinidos.

• Comandos ocultáveis: para uma limpeza fácil da parte frontal.

'!2E20AF-adjbae!
Serie | 4
Combinado
integrável, 177.2 x
54.1 cm
KIN86VSF0

Combinado com gaveta MultiBox e controlo eletrónico da
temperatura: ajusta a temperatura facilmente e de forma
precisa.

• FreshSense: conservação de alimentos à temperatura correta.

• NoFrost: fim da descongelação manual, graças à proteção da
formação de gelo. Poupa tempo e esforço.

• Gaveta MultiBox: transparente e com base ondulada, ajuda à
conservação das frutas e legumes.

• VarioZone: mais flexibilidade graças às prateleiras de vidro
removíveis entre cada gaveta de congelação.

• Super congelação automático é ativada quando deteta aumento
da temperatura, protegendo os alimentos.

'!2E20AF-bejjii!
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Serie | 4
Placa de indução,
60 cm, Preto
PIE611BB1E

A placa de indução: cozinhar de forma rápida, segura e sempre
com um baixo consumo de energia.

• Indução: rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo
consumo energético.

• TouchSelect: selecção da zona desejada e fácil ajuste do nível
pretendido.

• PowerBoost: até 50% mais potência para um aquecimento
rápido.

• QuickStart: comece imediatamente e selecione com nível
pretendido.

• ReStart: a placa desliga-se automaticamente quando algo
entorna e guarda as configurações selecionadas.

'!2E20AC-igbfig!
Serie | 6
Máquina de lavar
roupa de integrar, 8
kg, 1400 rpm
WIW28301ES

Máquina de Lavar Roupa com EcoSilence Drive: usufrua do
funcionamento silencioso e da longa durabilidade.

• EcoSilence Drive™: inovador motor sem escovas, extremamente
económico e supreendentemente silencioso, com 10 anos de
garantia.

• SpeedPerfect para lavagem perfeita em apenas 1/3 do tempo.

• Tambor Vario: Lavagem cuidadosa e eficiente graças à estrutura
única do tambor.

• ActiveWater™Plus: menos água e menos custos, graças ao
sistema automático de adaptação contínua de carga com
funcionamento por sensores.

• Display LED Display com programação diferida até 24 horas.

'!2E20AF-ccecde!
Serie | 4
Máquina de Lavar
Loiça Totalmente
Integrável, 60 cm
SMH4ITX12E

Máquina de lavar loiça conectável com silence on demand
para reduzir o ruído sempre que desejar através da app Home
Connect.

• Bosch, marca Número #1 em máquinas de lavar loiça no
mundo.**

• Porta deslizante VarioHinge: a solução ideal para uma estética
perfeita da cozinha.

• Função Extra Secagem: proporciona uma secagem extra para
resultados perfeitos.

• Cesto superior regulável em altura; mais espaço para pratos de
grande dimensão.

• Silence on demand: reduzir o ruido até 30 min através da app
Home Connect .

'!2E20AF-ceifag!
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Serie | 4
Máquina de Lavar
Roupa, Carga
Frontal, 8 kg, 1400
rpm
WAN28282ES

Máquina de Lavar Roupa com EcoSilence Drive™, com
grande capacidade de carga e 1400 rpm. Funcionamento
extremammente silencioso e resultados de lavagem
extraordinários.

• EcoSilence Drive™: inovador motor sem escovas, extremamente
económico e supreendentemente silencioso, com 10 anos de
garantia.

• O programa Anti Alergias foi especialmente concebido para
quem sofre de alegrias de pele e necessita de cuidados
redobrados.

• SpeedPerfect para lavagem perfeita em apenas 1/3 do tempo.

• Tambor Vario: Lavagem cuidadosa e eficiente graças à estrutura
única do tambor.

• ActiveWater™Plus: menos água e menos custos, graças ao
sistema automático de adaptação contínua de carga com
funcionamento por sensores.

'!2E20AF-cchbed!
Serie | 6
Máquina de Lavar
Roupa, Carga
Frontal, 8 kg, 1400
rpm
WAU28S42ES

Com a máquina de lavar roupa i-DOS com sistema inteligente de
dosagem, tudo é automático e os resultados sempre perfeitos.

• i-DOS™ o sistema que assegura sempre um resultado perfeito
de lavagem graças à dosagem automática de detergente e
amaciador. Encher o depósito uma unica vez e ficar descansado
durante muitas lavagens.

• Tudo é ajustado automaticamente aos requisitos da carga da
roupa a lavar em função do tipo de roupa e grau de sujidade.

• EcoSilence Drive™: inovador motor sem escovas, extremamente
económico e supreendentemente silencioso, com 10 anos de
garantia.

• SpeedPerfect para lavagem perfeita em apenas 1/3 do tempo.

• Tambor Vario: Lavagem cuidadosa e eficiente graças à estrutura
única do tambor.

'!2E20AF-cbdibi!


