
Сет-програма 
Із вбудовуваної 
побутової техніки Bosch 
для кухонних студій
Пропозиція діє з 01 квітня 2018 року

*Ціни наведені інформативно в грн.

**Акція діє до закінчення складських запасів. Організатор залишає за 
собою право змінити моделі, період дії та умови акції, про що у випадку 
прийняття рішення буде розіслано повідомлення.

BFL634GS1  
Вбудовувана 
мікрохвильова піч 
Нержавіюча сталь 
● Кількість рівнів 
потужності мікрохвильового 
режиму: 
5 (90 ват, 180 ват, 360 ват, 
600 ват, 900 ват) 
● Внутрішній об’єм: 21 літр 
● Система AutoPilot 
● Розміри приладу (ВхШхГ): 
382 мм x 594 мм x 318 мм

BFL634GS1 
Вбудовувана 
мікрохвильова піч 
Білий 
● Кількість рівнів 
потужності мікрохвильового 
режиму: 
5 (90 ват, 180 ват, 360 ват, 
600 ват, 900 ват) 
● Внутрішній об’єм: 21 літр 
● Система AutoPilot 
● Розміри приладу (ВхШхГ): 
382 мм x 594 мм x 318 мм

KIV38X20  
Вбудовуваний холодильник з нижньою 
морозильною камерою 
● Клас енергоспоживання: A+ 
● Об’єм холодильної камери НЕТТО: 217 л 
● Автоматичне розморожування у 
холодильній камері 
● Об’єм морозильної камери НЕТТО: 59 л 
● Здатність заморожування за 24 год.: 3 кг 
● Утримання низької температури в разі 
вимкнення електропостачання: 13 год. 
● Клімат-клас: ST 
● Рівень шуму: 40 дБ 
● Розміри приладу (ВхШхГ): 177 x 54 x 55 см

Організатор акції:

HBN211W0J 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 50 °C – 270 °C 
● Механічний таймер 
● 4 режими приготування 
● Внутрішній об’єм: 66 
літрів 
● Розміри приладу 
(ВхШхГ): 595 мм x 595 мм 
x 548 мм 

HBG5572S0 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 50 °C – 275 °C 
● Внутрішній об’єм: 71 літр 
● Утоплювані поворотні 
перемикачі 
● Автоматичні програми, 7 
режимів приготування 
● Однорівневі 
телескопічні напрямні 
● Задня, верхня, бокові 
стінки з покриттям Eco-
Clean 

HBN301E2Q 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 50 °C – 270 °C 
● Внутрішній об’єм: 66 
літрів 
● 5 режимів приготування  
● Розміри приладу 
(ВхШхГ): 595 мм x 595 мм 
x 548 мм

HBG635BB1 
● Духова шафа з 13 
видами нагрівання (4D 
Hot Air, Hot Air Eco) 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 30 °C – 300 °C 
● Внутрішній об’єм: 71 літр 
● Задня стінка з 
покриттям EcoClean 
● AutoPilot 10: ідеально 
приготовані страви 
завдяки 10 встановленим 
автоматичним програмам 

HBN339E0J 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 50 °C – 270 °C 
● Внутрішній об’єм: 66 
літрів 
● Електронний таймер 
● 8 режимів приготування

HBJ558YW0Q 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 50 °C – 275 °C 
● Внутрішній об’єм: 66 
літрів 
● Утоплювані поворотні 
перемикачі 
● Бокові, задня, верхня 
стінки з покриттям Eco-
Clean 
● Дворівневі телескопічні 
напрямні 
● 8 режимів приготування 
● Дверцята з механізмом 
плавного зачинення Soft-
Close 

HBG635BW1 
● Духова шафа з 13 
видами нагрівання (4D, 
гаряче повітря Eco) 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 30 °C – 300 °C 
● Внутрішній об’єм: 71 літр 
● Задня стінка з 
покриттям EcoClean 
● Дверцята з механізмом 
плавного зачинення Soft-
Close 
● Система AutoPilot 10 
● Телескопічні напрямні

HBN211S4 
● Точне поградусне 
регулювання температури 
у діапазоні 50 °C – 270 °C 
● Механічний таймер 
● 4 режими приготування 
● Внутрішній об’єм: 
66 літрів 

Характеристики духових шаф 60 см

SMV46AX00E 
Посудомийна машина завширшки 60 
см Silence Plus 
● Клас енергоспоживання: A+ 
● Завантаження: 12 комплектів посуду 
● 6 програм: «Інтенсивна 70 °C», 
«Автоматична 45-65 °C», «Економічна 
50 °C», «Скло 40 °C», «Швидка 65 °C», 
«Швидка 45 °C» 
● 1 спеціальна функція: VarioSpeed 
● 5 температурних режимів 
● Споживання води: 11,7 л 
● Рівень шуму: 48 дБ 
● Розміри приладу (ВxШxГ): 81.5 x 
59.8 x 55 см

SPV40E80EU 
Посудомийна машина завширшки 
45 см 
● Клас енергоспоживання: A+ 
● Завантаження: 9 комплектів 
посуду 
● 4 програми: «Інтенсивна 70 °C», 
«Стандартна 65 °C», «Економічна 50 °C», 
«Швидка 45 °C» 
● 1 спеціальна функція: VarioSpeed 
● 4 температурні режими 
● Споживання води: 9,5 л 
● Рівень шуму: 48 дБ 
● Розміри приладу (ВxШxГ): 81.5 x 
44.8 x 55 см



СЕТ «СТАНДАРТ» духова шафа + варильна поверхня
Вартість сету: 9.789 грн

Вартість сету: 12.799 грн

Вартість сету: 9.789 грн

СЕТ «КлАСиК» 
варильна поверхня 
на вибір

HBN211S4 (HBF011BA0Q – 
модель заміна з вересня 
2018 р.)

HBN211W0J (HBF011BV0Q 
– модель заміна з вересня 
2018 р.)

HBN211S4 (HBF011BA0Q – 
модель заміна з вересня 
2018 р.)

PBP6C6B80O – (суцільні 
сталеві решітки, захист від 
витікання газу)

PBP6C2B80O – (суцільні 
сталеві решітки, захист від 
витікання газу)

PKE611CA1E – (склокераміка, 
9 рівнів потужності)

+ +

+

Вартість сету: 10.999 грн

HBN301E2Q (HHF010BA0Q – 
модель заміна з вересня 
2018 р.)

PBP6C5B60O – (суцільні 
сталеві решітки, захист від 
витікання газу)

+

Вартість сету: 14.490 грн

HBN211W0J (HBF011BV0Q – 
модель заміна з вересня 2018 р.)

PKE652CA1E – (склокераміка,  
9 рівнів потужності)

+

Вартість сету: 28.399 грн

HBN339E0J (HBF114ES0R – 
модель заміна з вересня 2018 р.)

PGH6B5O90R –
(конфорка WOK 
потужністю 3,3 кВт, 
чавунні решітки)

PKF645CA1E –  
(склокераміка,  
9 рівнів 
потужності)

+

+

+

СЕТ «КлАСиК» 
варильна поверхня 
на вибір

Вартість сету (газ): 37.999 грн 
Вартість сету (електро): 39.499 грн

HBG5572S0 
(автоматичні програми) PKF645FP2E

PCH6A5B90R – 
(технологія Flame-
Select: надточне 
9-рівневе 
регулювання 
розміру полум’я, 
конфорка Wok: 
потужність до 3,3 
кВт)

PKF645FP2E 
(DirectSelect: 
інтуїтивне легке 
управління, Power-
Boost: додаткова 
функція 
збільшення 
потужності для всіх 
конфорок)

+

СЕТ «КлАСиК» 
варильна поверхня 
на вибір

Вартість сету (газ): 31.599 грн 
Вартість сету (електро): 34.199 грн

HBJ558YW0Q

+ +
PKE652CA1E 
(склокераміка, 
9 рівнів 
потужності)

PGP6B2B90R 
(чавунні 
решітки, захист 
від витікання 
газу)

СЕТ «ПРЕМІУМ» 
варильна поверхня 
на вибір

Вартість сету (газ): 97.999 грн 
Вартість сету (електро): 95.359 грн

HBG635BB1 
(10 автопрограм)

PUE645BB2E (індукція, 
управління TouchControl: 
одним дотиком, функція 
PowerBoost)

PPH6A6B20 (технологія 
FlameSelect: надточне 
9-рівневе регулювання 
розміру полум’я, 
конфорка WOK: 
потужність до 3,3 кВт)

DWK065G60 
(режим відведення та 
рециркуляції повітря, 
сенсорне управління Touch-
Control, максимальна 
продуктивність: 530 м3/год.)

BFL634GS1

KIV38X20

+ + +
+

+
Мікрохвильова піч

СЕТ «ПРЕМІУМ» 
варильна поверхня 
на вибір

Вартість сету (газ): 97.363 грн 
Вартість сету (електро): 107.718 грн

Мікрохвильова піч

HBG635BW1 
(10 автопрограм)

DWK065G20 
(режим відведення та 
рециркуляції повітря, 
сенсорне управління Touch-
Control, максимальна 
продуктивність: 530 м3/год.)

SMV46AX00E/
SPV40E80EU 
Повністю вбудовуваний 
прилад, 10 років гарантії 
на систему AquaStop та 
10 років гарантії на 
захист від корозії 
внутрішньої камери

SMV46AX00E/
SPV40E80EU 
Повністю вбудовуваний 
прилад‚ 10 років гарантії 
на систему AquaStop та 
10 років гарантії на 
захист від корозії 
внутрішньої камери

SMV46AX00E/
SPV40E80EU 
Повністю вбудовуваний 
прилад‚ 10 років гарантії 
на систему AquaStop та 
10 років гарантії на 
захист від корозії 
внутрішньої камери

BFL634GW1

KIV38X20

+ + +
+

+
PIF672FB1E (індукція, Direct-
Select: бажаний рівень 
температурних налаштувань 
та конфорка одним 
натисканням, функція Power-
Boost)

PPP6A2M90R (технологія 
FlameSelect: надточне 
9-рівневе регулювання 
розміру полум’я, чавунні 
решітки)

SMV46AX00E/SPV40E80EU 
Повністю вбудовуваний прилад‚ 
10 років гарантії на систему 
AquaStop та 10 років гарантії на 
захист від корозії внутрішньої 
камери

SMV46AX00E/SPV40E80EU 
Повністю вбудовуваний прилад‚ 
10 років гарантії на систему 
AquaStop та 10 років гарантії на 
захист від корозії внутрішньої 
камери


