
€ 529,99**

€ 749,99*

WAN28273FG

8
kg

  

1400
tr/min

  
EcoSilence

Drive   

*   Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2022. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
** Vrijblijvend aanbevolen actieprijzen geldig van 01/09/2022 t.e.m. 30/09/2022. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.

Geldig van 1 t.e.m. 30 september 2022

Meer info op www.bosch-home.be

Een goede

start met 
Bosch!

Met
inbouw-

toestellen



Eén ding is niet veranderd met de tijd:
onze ambitie om steeds beter te worden.

Made in Germany.
Dit toestel werd ontworpen en gemaakt in 
Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, 
betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid 
tegenover de planeet en onze werknemers.

German engineering.
Dit toestel werd ontwikkeld en ontworpen in 
Duitsland en staat voor kwaliteit, duurzaamheid, 
betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid 
tegenover de planeet en onze medewerkers 
wereldwijd.

Al generaties lang maken de huishoudtoestellen van Bosch het 
dagelijks leven makkelijker. Ze nemen hopen werk uit handen 
en vragen zelf weinig werk. Al bijna anderhalve eeuw nemen ze 
talloze huiselijke taken op zich in talloze huishoudens - gewoon om 
mensen tijd te geven voor meer kwaliteit in hun leven.



Wasmachines

Referentie WAN28273FG CD WGG1440KFG  CD
Serie Serie 4 Serie 6
Prijs RRP* (€) 749,99 € 869,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 529,99 € 699,99 €
Energie-efficiëntieklasse 1) C A
Inhoud 8 kg 9 kg
Max. centrifugeersnelheid tr/min 1400 1400
Geluidsniveau wassen/centrifugeren 49 dB / 72 dB 50 dB / 70 dB
Home Connect -  -
Automatische dosering i-DOS -  -
4D Wash -  -
Display LED LED (mid)
Reload functie / Drum / Trommelverlichting l / Standaard /  - l / VarioDrum /  -
EcoPrognose (energie/water) -/- -/-
StainRemoval system - 4
ActiveWater Plus l l

AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection -/-/l -/l/-

A AG

*   Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2022. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
1)  Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

Op = Op

EcoSilence Drive™
De door Bosch ontwikkelde 
EcoSilence Drive-motor is bui-

tengewoon krachtig en duurzaam. Hij 
onderscheidt zich door zijn hoge ener-
gie-efficiëntie, snelheid en zeer lage 
stroomverbruik.

Reload
U bent een kledingstuk verge-
ten dat toch nog in de trommel 

moet? Met de Reload-functie kan u het 
programma pauzeren en de deur alsnog 
openen.

Antivlekkenautomaat
De vlekkenautomaat verwijdert 
gericht de meest voorkomende 

vlekken (4 of 16) , gaande van chocolade 
over gras tot rode wijn. De wasmachine 
past temperatuur, trommelrotatie en 
inweektijd volledig automatisch aan de 
specifieke vlek aan, voor het geselecteerde 
wasprogramma start.

EcoSilence
Drive

ActiveWater
Plus

ActiveWater
Plus

ActiveWater Plus
Het milieu vrijwaren en geld 
sparen dankzij efficiënt 

watermanagement. Twee sensoren 
zorgen er samen voor dat alleen de 
effectief benodigde hoeveelheid 
water gebruikt wordt – afhankelijk 
van het type textiel en de hoeveelheid 
wasgoed. Tegelijkertijd wordt door 
de constante verdeling van water en 
wasmiddel in de SoftTrommel elke 
druppel efficiënt gebruikt. 



*   Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2022. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
1)  Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D.

Referentie WTH83V40FG  CD WQG233D4FG  CD
Serie Serie 4 Serie 6
Type Warmtepomp Warmtepomp
Prijs RRP* (€) 809,99 € 969,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 579,99 € 799,99 €
Energie-efficiëntieklasse 1) A++ A+++
Inhoud 7 kg 8 kg
Reinigingssysteem condensor EasyClean EasyClean
Geluidsniveau 65 dB 64 dB
Home Connect  / SmartDry - / - - / -
AutoDry / SensitiveDrying System l/l l/l
Display LED LED (high)
Reload functie / Drum / Trommelverlichting l / Inox / - l / Inox / l
Waterafvoerslang l l

Iron Assist / Optie Halve belading  - / -  - / l
Bedlinnen programma - l

BLDC motor - l

Droogautomaten

AutoDry
Droogautomaten met AutoDry drogen 
dankzij innoverende elektronica tot acht 
kilogram wasgoed bijzonder behoedzaam 
en exact naar wens. Ongeacht of u nu voor 
strijkdroog, kastdroog of extra droog kiest. 
Sensoren meten permanent het tempe-
ratuurverschil en de restvochtigheid en 
beschermen zo het wasgoed tegen te hoge 
temperaturen en te hard drogen. 

Bedlinnen-programma
Voorkom dat beddengoed in de war 
raakt in uw droogautomaat. De Bosch 
droogautomaten met Bedlinnnen-
programma houden de lakens in beide 
richtingen in beweging om te voorkomen 
dat ze in elkaar verstrikt raken, dankzij 
de grote trommel met omkeerbaar 
trommelsysteem. Zo kan al uw groot en 
klein wasgoed samen worden gedroogd en 
krijgt u perfecte droogresultaten. 

Warmtepompdrogers verbruiken na verloop van tijd meer ener-
gie indien je de filters niet regelmatig schoonmaakt. Daarnaast 
zijn propere filters ook van cruciaal belang voor het droogresul-
taat. 

EasyClean Filter

In de meeste droogautomaten moeten twee soorten filters gereinigd worden.
 Een deurfilter die na elke droogcyclus moet worden gereinigd. Het probleem is dat 
veel mensen dit nogal onregelmatig doen. Slechts de helft van alle consumenten 
reinigt de deurfilter na elke cyclus. Dit heeft een negatieve invloed op het droogre-
sultaat en de efficiëntie omdat het energieverbruik hoger komt te liggen indien de 
filters niet na elke droogbeurt of regelmatig worden gereinigd.

 De condensor, die zich onderaan van het toestel bevindt, moet ook van pluizen wor-
den ontdaan. Hoe vaak u dat moet doen, hangt af van de fabrikant en het model. 
Met een Bosch EasyClean model hoeft u de condensor slechts na 20 droogcycli1) of 
na 60 drooguren schoon te maken.

Op = Op



Referentie KGN36VWED  CD
Serie Serie 4
Prijs RRP* (€) 729,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 599,99 €
NoFrost / LowFrost l / -
Kleur van de deuren Wit
Afmetingen (HxBxD) 186 x 60 x 66 cm
Energieverbruik per jaar 238 kWh/a (klasse E) 2)

Display LED
Indoor elektronica -
Inhoud koelgedeelte 237 l
Inhoud vriesgedeelte 89 l 
Versheidssysteem VitaFresh
Geluidsniveau 39 dB (klasse C)
Type handgreep Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte LED met SoftStart
Flessenrek Verchroomde flessenhouder

Bottom-freezer

Microgolfoven

Referentie FFL020MW0 NAT
Serie Serie 2
Prijs RRP* (€) 159,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 119,99 €
Kleur Wit
Gril –
Max. vermogen(W) 800
Aantal vermogens 5
AutoPilot –
Favoriete knop –
Reinigingsysteem Cleaning Assistance
Volume (l) 20l
Draaiplateau 1 (Ø 27 cm)
Display -

Vaatwasser

Referentie SMS4HVW31E CD
Serie Serie 4
Prijs RRP* (€) 669,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 549,99 €
Energie-efficiëntieklasse 1) E
Kleur Blanc
Zeolith/EfficientDry -/-
Warmtewisselaar l

Waterverbruik (l) 9,5
Geluidsniveau (dB) 46 
Lade/3e korf l/-
Korfsysteem VarioFlex
Extra Clean Zone -
Inhoud 13
RackMatic l

Kuip Polinox
NEW - Progr. Intelligent 40°C -
Home Connect l

*   Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/04/2022. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
1)  Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.  - 2) Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G. - Om het opgegeven energieverbruik te behalen moeten de bevestigde afstandhouders  

gebruikt worden. De afstandhouders vergroten de diepte van het toestel met ongeveer 3,5 cm. Zonder de afstandhouders is het toestel volledig functioneel maar verbruikt het iets meer energie.

Favourite
Combineer de meest gebruikte afwasprogramma’s en opties 
in één knop. Voor een snelle, gemakkelijke en individuele 
programmakeuze. Roep ze eenvoudig op met een druk op de 
knop of via de Home Connect-app.



*   Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/07/2022. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
1)  Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D. 

Kookplaat en oven

Referentie PKE61RBA2E  CD
Serie Serie 4
Prijs RRP* (€) 419,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 299,99 €

Breedte 60 cm

Type zones HighSpeed - elektrisch

Aantal kookzones 4 zones 

Bediening TouchSelect

Afwerking Zonder kader

Referentie HBA533BB1  CD
Serie Serie 4
Prijs RRP* (€) 659,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 549,99 €
Type oven Multifunctie oven
Hoogte 60 cm
Kleur Zwart
Display LED rood
Energie-efficiëntieklasse 1) A
Kookmodes 5 
Reinigingssysteem EcoClean 
Verlichting Halogeen

EcoClean
Terwijl de oven bakt of braadt, worden vet en 
etensresten geabsorbeerd door de speciale coating 
van microkeramische partikels op de achterwand en 

vervolgens door oxidatie afgebroken. De coating regenereert 
zichzelf telkens u de oven verwarmt en blijft dit doen gedu-
rende de volledige levenscyclus van het toestel.  

TouchSelect
Alle functies binnen handbereik: met de TouchSe-
lect-bediening kan u via de toets +/- het gewenste 
kookvlak makkelijk naar uw hand zetten. Daarna hoeft 

u enkel nog de intensiteit in te stellen.
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Referentie SMV4ITX11E CD SMV6ZAX00E CD
Serie Serie 4 Serie 6
Prijs RRP* (€) 859,99 € 1109,99 €
RAP (van 01 tot 30/09/2022)(€) 749,99 € 999,99 €
Hoogte 81,5cm 81,5cm
Energie-efficiëntieklasse 1) E C
Zeolith/EfficientDry -/- l/-
Warmtewisselaar - l

Waterverbruik (l) 9,5 9,5
Geluidsniveau (dB) 46 44 
OpenAssist/Varioscharnier -/- -/-
Lade/3e korf -/- -/-
Korven VarioFlex Flex
Extra Clean Zone - -
Light (info)  InfoLight  InfoLight
Inhoud 12 13
RackMatic l l

Kuip Polinox Inox
NEW - Progr. Intelligent 40°C - -
Home Connect l l

Volledig integreerbare  
vaatwassers

PerfectDry met Zeolith®
Het geheim van de PerfectDry vaatwas-
sers schuilt in het natuurlijke mineraal 
Zeolith®, dat de vochtigheid uit de lucht 
verwijdert en nadien in warmte omzet. 
Die warme, krachtige 3D-luchtstroom 
wordt gelijkmatig verdeeld om de vaat 
zachtjes te drogen. Zo is nu ook plastic 
niet enkel proper maar ook volledig 
droog.

AquaStop: Bosch garantie in geval 
van waterschade - gedurende de 

volledige levensduur van het toestel. 
Gelieve de garantievoorwaarden te 
vinden op: https://www.bosch-home.be/
nl/service/garanties/voorwaarden-waar-
borg-bosch

InfoLight  

Een rood LED-punt op de vloer geeft 

aan of uw volledig geïntegreerde vaatwasser 

nog steeds draait of al klaar is.

Rackmatic 
Dankzij het 3-voudige Rackmatic-systeem 
kan de hoogte van de bovenste korf 
eenvoudig worden aangepast, zelfs bij 
volledige belading. Dit betekent nog meer 
flexibiliteit en maximale individuele instel-
mogelijkheden, afhankelijk van de hoe-
veelheid ingeruimde vaat.

*  Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/07/2022. BTW en Recupelbijdrage inbegrepen.
1)  Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G. 


