Водата е ценен природен ресурс, който трябва да използваме без да
пилеем. Точно това можете да направите, ако изберете съдомиялна
ActiveWater.

Green Technology inside

Допълнителни екстри

Технологии, които подобряват
не само нашето ежедневие.
Но и бъдещето ни.

С толкова малък разход
те са неоспорими световни
шампиони по икономия.

Концепцията Green Technology inside

Съдомиялни машини ActiveWater.

е програма на Bosch за устойчивост,
ActiveWater

AquaSensor

AquaStop

ефективност и прозрачност, особено

Иновативната технология ActiveWater
оптимира ефективността на водата
при измиване: бързо загряване,
оптимирана филтърна техника,
целенасочено разпределение на водата
и по-висока мощност на помпата,
която може да обърне повече вода.
Така силата на всяка капчица вода
се увножава и използва максимално.

Чрез AquaSensor водата се контролира
постоянно за наличие и на най-малки
частици от храни и мазнини. Той
регулира електронния старт на
отделните фази на измиване и
постоянно напасва разхода на вода.
Резултат: съдовете са блестящо чисти,
а консумацията на вода при леко
замърсени съдове значително.*
намалена.

AquaStop означава доживотна
гаранция срещу водни щети. 100 %овата защита предлага чрез специален
двустенен маркуч с осигурителен
вентил абсолютна сигурност, защото
при изключен уред вентила е затворен.
И се отваря само ако съдомиялната се
нуждае от вода.
Ако от маркуча или уреда изтича вода,
притокът на вода веднага се спира.

при използването на ресурси и

Роберт Бош казва през 1931 година:
»Не малка част от успеха си дължа на
моята постоянна прецизност, която
предотврати, нещо лошо да излезе
от работилницата ми.« Към това се
придържаме и днес. Защото само там,
където всички дават най-доброто от
себе си, качеството е у дома си.

Етикет »Green Technology inside« носят тези продукти, които
имат изключително ниска консумация и са произведени при
спазване на екологични критерии – както всички продукти
на Bosch.

Използване на водата

HygienePlus

Щадящото ресурсите, интелигентно
използване на вода постига минимален
разход на работен цикъл: само 7 литра
при стандартна програма и отлични
хигиенни резултати.

За най-високи хигиенни изисквания
може да бъде активирана специалната
функция HygienePlus. Особено важна
за семейства с малки деца.

Bosch.
Където качеството е у дома си.

В производството и при крайния
контрол работим в световен мащаб
съгласно най-високите немски
качествени стандарти. Отговорността
за сътрудниците, околната среда и
обществото са неразделна част от
фирмената ни култура. Защото само
така се създават крайъгълни камъни
за иновации.

Да облекчим живота на хората
и го направим по-красив – в Bosch
работим върху това от основаването
на фирмата. Стремим се към найвисоко качество, като инвестираме
всяка година повече от 3,5 милиярда
евро в научна и развойна дейност
и регистрираме над 3000 патента.

* намалена

енергия. Това е водещата идея в нашата
работа и във всички области от
природощадящи методи на
производство до научни изследвания
за нови, енергоспестяващи технологии.

Нашите действия са насочени към запазване на доверието
и интегритета, опазване здравето на хората и на естествените
ресурси. Това е наш ангажимент, за който получихме и
Наградата за устойчивост 2008. За нас е задължителен
внимателния подход към хората и природата и същевременно
мотивация за разработване на все по-ефективни уреди.
»Green Technology inside« е названието на технологиите ни,
които щадят в особено висока степен ресурсите. Технологии,
които опазват не само природата, но и подобряват
чувствително жизнения стандарт. Те са устойчиви в
производството и ефективни в употребата – без компромис
в мощността.

Съдомиялни машини ActiveWater

От съдомиялна машина до
абсолютен рекордьор*.
Една впечатляваща история.

Съдомиялни машини за пълно вграждане ActiveWater,
широчина 60 cm

Потребление вода: 6,5 л
VarioSpeed
До двойно по-бързо измиване при
пълно зареждане и обичайно високо
качество на измиване и сушене.
Перфектната опция, ако наистина
бързате много.

Интензивна програма 70°C
Високата температура на измиване
гарантира оптимално почистване на
силно замърсени съдове, тенджери и
тигани и най-високо ниво на хигиена.

Щадяща програма 40°C
Чувствителни съдове като например
чаши за вино или фин порцелан се
измиват с температура на водата от
40°C.

SMS58M92EU
A

Енергиен
клас

IntensivZone
С тази опция в долната кошница се
измиват силно замърсени тигани и
тенджери благодарение на Powerналягане и повишена температура,
а в горната кошница оптимално се
почистват по-чувствителни съдове.

HygienePlus
За най-високи хигиенни изисквания
при много програми за измиване
може да бъде активирана
специалната функция HygienePlus.
Особено важна за семейства
с малки деца.

Програма auto 45 – 65°C
Автоматичен избор на правилната
температура, оптимални разходни
стойности и най-добри резултати
за съответното зареждане.

Eco-програма 50°C
(стандартна програма)
Особено ниска консумация на
енергия и вода благодарение на
температура на измиване от 50°C
при нормално замърсени съдове.

Бърза програма
Леко замърдени съдове се почистват
оптимално при 45°C за само 29
минути.

Изплакване
Предотвратява засъхването на
хранителни остатъци, ако основното
измиване е за по-късно.

Допълнително изсушаване
С тази специална функция оптимално
се изсушават големи и малки
пласмасови съдове чрез повишена
температура на измиване и по-дълга
фаза на сушене.
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− Eнергиен клас: А-10 %
− Брой програми - 5: Интензивна 70, Auto 45 − 65 °C,
Eco 50 °C, Бърза 45 °C, Накисване
− Брой специални функции - 3: Зареждане на половина,
VarioSpeed, допълнително подсушаване
− Потребление при програмата Eco 50 °C:
6,5 л вода / 0,93 kWh ел. енергия
− Xидравлична система ActiveWater
− Ниво на шум: 46 dB (re 1 pW)
− Капацитет на измиване: 13 комплекта за хранене
− Асистент за дозиране
− Автоматично разпознаване на препаратите
− Топлообменник
− AquaStop с доживотна гаранция
− Електронно отчитане на оставащото време в минути
− Отложен старт: 1 − 24 часа
− LED индикация за дозиране на сол и препарат
за блясък
− Заключване на вратата - защита за деца
− Система за защита на чашите
− кошници varioFlex
− Vario-чекмедже

− Eнергиен клас: А
− Брой програми - 4: Интензивна 70, Auto 45 − 65 °C,
Eco 50 °C, Бърза 45 °C
− Брой специални функции - 1: Зареждане на половина
− Потребление при програмата Eco 50 °C:
12 л вода / 1,05 kWh ел. енергия / 140 мин
продължителност
− Xидравлична система ActiveWater
− Ниво на шум: 48 dB (re 1 pW)
− Капацитет на измиване: 13 комплекта за хранене
− Асистент за дозиране
− AquaStop с доживотна гаранция
− Електронно отчитане на оставащото време в минути
− Отложен старт: 1 - 24 часа
− LED индикация за дозиране на сол и препарат
за блясък
− Заключване на вратата - защита за деца
− Система за защита на чашите
− кошници vario

Размери на уреда (В x Ш x Д): 845 x 600 x 600 mm

Размери на уреда (В x Ш x Д): 845 x 600 x 600 mm

Допълнителни аксесоари:
• SGZ1010: удължение на тръбите за чиста и мръсна вода
• SMZ2014: държач за чаши за вино (за 60 cm)
• SMZ5000: комплект за по‑лесно изплакване ActiveWater
• SMZ5002: кошничка за сребърни прибори ActiveWater
• SMZ5100: Vario кошничка за прибори

Допълнителни аксесоари:
• SGZ1010: удължение на тръбите за чиста и мръсна вода
• SMZ2014: държач за чаши за вино (за 60 cm)
• SMZ5000: комплект за по‑лесно изплакване ActiveWater
• SMZ5002: кошничка за сребърни прибори ActiveWater
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− Брой програми - 6: Auto 65 − 75 °C,
Auto 45 − 65 °C, Auto 35 − 45 °C,
Eco 50 °C, Бърза 45 °C, Накисване
− Брой специални функции - 4:
IntensiveZone, Зареждане на половина,
VarioSpeed, HygienePlus
− 5 различни температури на измиване
− Потребление при програмата Eco 50 °C:
10 л вода / 0,83 kWh ел. енергия / 140
мин продължителност
− Ниво на шум: 42 dB (re 1 pW)
− Капацитет на измиване: 13 комплекта
за хранене
− Zeolith® изсушаване
− Проточен воден нагревател
− Асистент за дозиране
− Автоматично разпознаване на
препаратите
− Топлообменник
− Техника за редуване на изплакването
− AquaStop с доживотна гаранция
− Електроника за регенерация
− Самопочистващ се филтър с 3-слойна
вълнообразна система за филтриране
− Електронно отчитане на оставащото
време в минути
− Отложен старт: 1 − 24 часа
− LED индикация за дозиране на сол и
препарат за блясък
− Звуков сигнал за край на измиването
− InfoLight
− Заключване на вратата - защита за деца
− Помощна ключалка за по‑ефикасно
затваряне на вратата
− Система за защита на чашите
− Регулируемо отпред задно опорно
краче на уреда
− кошници varioFlexPlus
− Rackmatic - регулируема на височина
горна кошница (3 степени)
− Подвижна кошничка за прибори в
олната кошница
− Поставка за стъклени чаши в долната
кошница

− SuperSilence
− Eнергиен клас: А-10 %
− Брой програми - 6: Интензивна 70,
Auto 45 − 65 °C, Soft 40, Eco 50 °C,
Бърза 45 °C, Накисване
− Брой специални функции - 4:
IntensiveZone, Зареждане на половина,
VarioSpeed, HygienePlus
− Потребление при програмата Eco 50 °C:
10 л вода / 0,95 kWh ел. енергия /
− Ниво на шум: 42 dB (re 1 pW)
− Капацитет на измиване: 14 комплекта
за хранене
− Проточен воден нагревател
− Асистент за дозиране
− Автоматично разпознаване на
препаратите
− Техника за редуване на изплакването
− AquaStop с доживотна гаранция
− Самопочистващ се филтър с
3-слойнавълнообразна система
за филтриране
− Електронно отчитане на оставащото
време в минути
− Отложен старт: 1 − 24 часа
− LED индикация за дозиране на сол и
препарат за блясък
− Звуков сигнал за край на измиването
− InfoLight
− Заключване на вратата - защита за деца
− Помощна ключалка за по‑ефикасно
затваряне на вратата
− Система за защита на чашите
− Регулируемо отпред задно опорно
краче на уреда
− Kошници varioFlexPlus
− Vario чекмедже
− Rackmatic - регулируема на височина
горна кошница (3 степени)
− Поставка за стъклени чаши в долната
kошница

− SilencePlus
− Eнергиен клас: А-10 %
− Брой програми - 4: Интензивно 70 °C,
Auto 45 − 65 °C, Eco 50 °C, Бързо 45 °C,
− Брой специални функции - 2:
Зареждане на половина, VarioSpeed
− Потребление при програмата Eco 50 °C:
10 л вода / 0,95 kWh ел. енергия
− Ниво на шум: 46 dB (re 1 pW)
− Капацитет на измиване: 14 комплекта
за хранене
− Проточен воден нагревател
− Асистент за дозиране
− Автоматично разпознаване на
препаратите
− Техника за редуване на изплакването
− AquaStop с доживотна гаранция
− Самопочистващ се филтър с 3-слойна
вълнообразна система за филтриране
− Електронно отчитане на оставащото
време в минути
− Отложен старт: 1 − 24 часа
− LED индикация за дозиране на сол и
препарат за блясък
− Звуков сигнал за край на измиването
− InfoLight
− Заключване на вратата - защита за деца
− Помощна ключалка за по‑ефикасно
затваряне на вратата
− Система за защита на чашите
− Регулируемо отпред задно опорно
краче на уреда
− кошници Vario
− Rackmatic - регулируема на височина
горна кошница (3 степени)

− Брой програми - 4: Интензивно 70 °C,
Auto 45 − 65 °C, Eco 50 °C, Бързо 45 °C,
Накисване
− Брой специални функции - 1:
Зареждане на половина
− 4 различни температури на измиване
− Потребление при програмата Eco 50 °C:
12 л вода / 1,05 kWh ел. енергия /
140 мин продължителност
− Ниво на шум: 48 dB (re 1 pW)
− Капацитет на измиване: 13 комплекта
за хранене
− Проточен воден нагревател
− Асистент за дозиране
− Автоматично разпознаване на
препаратите
− Техника за редуване на изплакването
− AquaStop с доживотна гаранция
− Електроника за регенерация
− Самопочистващ се филтър с 3-слойна
вълнообразна система за филтриране
− Електронно отчитане на оставащото
време в минути
− Отложен старт: 1 − 24 часа
− LED индикация за дозиране на сол и
препарат за блясък
− Звуков сигнал за край на измиването
− InfoLight
− Заключване на вратата - защита за деца
− Помощна ключалка за по‑ефикасно
затваряне на вратата
− Система за защита на чашите
− Регулируемо отпред задно опорно
краче на уреда
− кошници Vario
− Rackmatic - регулируема на височина
горна кошница (3 степени)
− Поставка за прибори в долната
кошница

Размери на уреда (В x Ш x Д):
815 x 598 x 550 mm
Размери за вграждане (В x Ш x Д):
815 − 875 x 600 x 550 mm

Размери на уреда (В x Ш x Д):
815 x 598 x 550 mm
Размери за вграждане (В x Ш x Д):
815 − 875 x 600 x 550 mm

Размери на уреда (В x Ш x Д):
815 x 598 x 550 mm
Размери за вграждане (В x Ш x Д):
815 − 875 x 600 x 550 mm

Размери на уреда (В x Ш x Д):
815 x 598 x 550 mm
Размери за вграждане (В x Ш x Д):
815 − 875 x 600 x 550 mm

Допълнителни аксесоари:
• SGZ1010: удължение на тръбите за
чиста и мръсна вода
• SGZ2014: държач за чаши за вино
(за 60 cm)
• SMZ2055: допълнителна врата от inox
• SMZ5000: комплект за по‑лесно
изплакване ActiveWater
• SMZ5002: кошничка за сребърни
прибори ActiveWater
• SMZ5003: сгъваема панта ActiveWater
• SMZ5005: елемент за уплътняване и
прикрепяне (81,5 cm) ActiveWater

Допълнителни аксесоари:
• SGZ1010: удължение на тръбите за
чиста и мръсна вода
• SMZ2014: държач за чаши за вино
(за 60 cm)
• SMZ5000: комплект за по‑лесно
изплакване ActiveWater
• SMZ5002: кошничка за сребърни
прибори ActiveWater
• SMZ5003: сгъваема панта ActiveWater
• SMZ5005: елемент за уплътняване и
прикрепяне (81,5 cm) ActiveWater
• SMZ5100: Vario кошничка за прибори

Допълнителни аксесоари:
• SGZ1010: удължение на тръбите за
чиста и мръсна вода
• SMZ2014: държач за чаши за вино
(за 60 cm)
• SMZ5000: комплект за по‑лесно
изплакване ActiveWater
• SMZ5002: кошничка за сребърни
прибори ActiveWater
• SMZ5003: сгъваема панта ActiveWater
• SMZ5005: елемент за уплътняване и
прикрепяне (81,5 cm) ActiveWater
• SMZ5100: Vario кошничка за прибори

Допълнителни аксесоари:
• SGZ1010: удължение на тръбите за
чиста и мръсна вода
• SGZ2014: държач за чаши за вино
(за 60 cm)
• SMZ2055: допълнителна врата от inox
• SMZ5000: комплект за по‑лесно
изплакване ActiveWater
• SMZ5002: кошничка за сребърни
прибори ActiveWater
• SMZ5003: сгъваема панта ActiveWater
• SMZ5005: елемент за уплътняване и
прикрепяне (81,5 cm) ActiveWater

