
* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. Vir: Euromonitor, količina prodaje 2015, 2016.

Akcijska ponudba 
sušilnih strojev Bosch.

Nežno sušenje.

DARILO
2x odeja in 

2x vzglavnik

DARILO
odeja in
vzglavnik

Velja od 22. 8. 2017 do 28. 2. 2018.
www.bosch-home.si



Konec nadležnega ročnega čiščenja kondenzatorja, saj se kondenzator med vsakim procesom
sušenja avtomatsko očisti sam in zagotovi učinkovito delovanje skozi celotno življenjsko dobo.Samočistilni

kondenzator

Refresh: parni program za enostavno osvežitev oblačil vseh neprijetnih vonjav.
Priporočljivo za poslovna oblačila (moške obleke, kostime, jakne in oblačila za prosti čas, ki
niso primerna za pranje v pralnem stroju ter za osvežitev novih oblačil pred prvim nošenjem.

Hitra osvežitev oblačil
s paro*

Program za sušenje in glajenje s paro. Idealna rešitev za velike bombažne kose perila 
(npr. za posteljnino) ter srajce ali bluze, katerih likanje je še posebej nadležno.Brez likanja*

Posuši do želene stopnje suhosti. Inteligentni senzorji nadzorujejo celoten proces sušenja,
zato sušilni stroj posuši perilo tako, kot sami želite: ali želite rahlo vlažno perilo za lažje likanje
ali popolnoma suho za takojšnje zlaganje v omaro.

Več stopenjsko
sušenje

AutoDry

Nežno sušenje zahvaljujoč edinstveni strukturi bobna in nižje temperature sušenja.Nežno sušenje
SensitiveDrying 

System

Samočistilni 
kondenzator*

* Odvisno od modela.

Program AlergijePlus z žigom kakovosti ECARF zagotovi nego perila primerno
za alergike in majhne otroke.

Alergije
Plus

AlergijeSTOP*

AntiVibration Design: večja stabilnost, manj vibracij in tiho delovanje.Tišina

Varčni in učinkoviti* Izjemno tihi, varčni in učinkoviti: A+++ (-10%), A+++.

Program Super Quick 40 za hitro sušenje perila. 
Npr. 10 poslovnih srajc, posušite v 40-ih minutah.Hitro sušenje*

Program Low heat z nižjo stopnjo toplote ščiti občutljivo perilo
tako, da podaljša čas sušenja in zniža temperaturo.

Low heat

Sušenje občutljivega 
perila*

10 razlogov za izbor sušilnega stroja Bosch



HomeProfessional, Serie I 8 Serie I 6, Serie I 4

**

Ob nakupu, registraciji in oceni aparata:

2 x vzglavnik 
Lavender Provance

Dodatno

Ob nakupu, registraciji in oceni aparata:

1 x vzglavnik 
Lavender Provance

Dodatno

Akcijske ugodnosti 

*

DARILA
Enostavno v 3 korakih do 

Nakup aparata.

Registracija aparata
v 30 dneh od nakupa in tiskanje certifikata na www.bosch-home.si/mybosch
ter posredovanje kopije računa na informacije.internet@bshg.com.

Ocena aparata
Poiščite vaš novi sušilni stroj na www.bosch-home.si in ga ocenite v roku 30
dni od nakupa aparata.

1.
2. Pomoč pri registraciji

080 1691
pon.-pet. od 7.00 do 20.00, 
razen ob državnih praznikih

*

3.

Ob nakupu in registraciji aparata:

2 x odeja
Lavender Provance

* Vsi, ki kupijo sušilni stroj Bosch iz tega letaka v času veljavnosti akcije „Nežno sušenje.“: od 22. 8. 2017 do 28. 2. 2018 in ga registrirajo na www.bosch-home.si/mybosch v roku 30 dni od
nakupa ter posredujejo kopijo računa (na e-mail: informacije.internet@bshg.com ali po pošti na naslov: BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje, Litostrojska 48, 1000 Ljubljana, s pripisom: Nežno
sušenje), prejmejo darilo, in sicer:
• 2 x Odejo Lavender Provance ob nakupu in registraciji sušilnega stroja Bosch HomeProfessional (WTY887W5) ali Serie I 8 (WTW85540EU)
• Odejo Lavender Provance ob nakupu in registraciji sušilnega stroja Bosch Serie I 6 (WTW876WBY, WTW85460BY, WTW87463BY) in Serie I 4 (WTH85201BY, WTH83000BY). 

Če isti kupci, ki kupijo in registrirajo aparat, skladno z navedenim tekstom v prejšnjem stavku, še ocenijo svoj aparat na www.bosch-home.si, prejmejo dodatno darilo**:
• 2 x Vzglavnik Lavender Provance ob nakupu, registraciji in oceni sušilnega stroja Bosch HomeProfessional (WTY887W5) ali Serie I 8 (WTW85540EU)
• Vzglavnik Lavender Provance ob nakupu, registraciji in oceni sušilnega stroja Bosch Serie I 6 (WTW876WBY, WTW85460BY, WTW87463BY) in Serie I 4 (WTH85201BY, WTH83000BY).

Kupci prejmejo pripadajoča darila v roku 30 dni od registracije aparata.  

*

Ob nakupu in registraciji aparata:

1 x odeja
Lavender Provance

**

Registrirajte in ocenite vaš novi sušilni stroj Bosch in prejmite darilo.



Samočistilni
kondenzator

 

 
 

 

 

 

  

 

SensitiveDrying 
System

AutoDry

* Preverite darilo na strani v letaku, kjer so navedene akcijske ugodnosti. ** Priporočena
akcijska MPC z DDV, ki je nezavezujoče priporočilo proizvajalca, veljavna v času prodajne
akcije. *** Odvisno od modela. **** Fundacija ECARF (The European Centre for Allergy
Researach Foundation) deluje od leta 2006 skladno s svojim načelom “Boljše življenje z
alergijami” in podeljuje žig kakovosti ECARF izdelkom, ki so primerni za alergike.

Posebni programi

• Volna, Mešano, Brisače, Sintetične odeje, Časovni program
30 min – hladno, Časovni program 60 min – toplo, Časovni
program 30 min – toplo, Bombaž, Sintetika, Športna oblačila,
Sušenje puha, Bluze/srajce, Občutljivo perilo, Super 40

1.049,00 EUR
Akcijska MPC z DDV**

DARILO

60 dB
8
kg

Preverite

PROMOCIJSKO 
CENO

pri vašem 
prodajalcu!

HomeProfessional

Izjemno varčen sušilni stroj A+++
-10%: suši 10% varčneje kot aparat 
energijskega razreda A.

Energijska učinkovitost.

WTY887W5
HomeProfessional

Samočistilni kondenzator***: konec nadležnega čiščenja.
Brez rednega ročnega čiščenja kondenzatorja se učinkovitost
delovanja sušilnega stroja s časom zmanjša, poraba energije 
pa poveča. Pri sušilnih strojih Bosch  s samočistilnim 
kondenzatorjem je to stvar preteklosti, saj se kondenzator
avtomatsko čisti sam in zagotavlja učinkovito delovanje 
skozi celotno življenjsko dobo aparata.

Nežno sušenje perila do stopnje suhosti, ki jo želite. 
Tehnologija AutoDry z inteligentnimi senzorji, ki nadzorujejo
proces sušenja zagotovi, da se perilo posuši tako, kot 
sami želite: ali želite rahlo vlažno perilo za lažje likanje 
ali popolnoma suho za takojšnje zlaganje v omaro.

Sensitive Drying System.
Nežno sušenje zahvaljujoč edinstveni strukturi bobna.

AlergijeSTOP***.
Sušilni stroji Bosch z žigom kakovosti ECARF****
zagotavljajo nego perila primerno tudi za alergike 
in vse z občutljivo kožo.

AntiVibration Design: večja stabilnost in manj vibracij.
Nova oblika stranic zagotavlja večjo stabilnost in omili vibracije.
Hkrati odlična izolacija zagotovi zelo tiho delovanje.

Tehnologija ActiveAir.
Inovativno sušenje ActiveAir za razliko od kondenzacijskega
sušilnega stroja deluje brez konvencionalnega gretja. Zrak za
sušenje se ogreva varčno s pomočjo toplotne črpalke, zato je
poraba energije bistveno manjša. 

Prednosti akcijskih modelov:

*

Samočistilni
kondenzator

Profesionalna
nega perila.

SensitiveDrying 
SystemAutoDry

TFT zaslon za enostavno upravljanje
zahvaljujoč intuitivnemu vodenju
uporabnika po številnih programih.

ComfortControl Plus.

TFT DisplayTFT Display

Izjemno učinkovit in tih inverter motor.
Inverter motor.

Inverter motor

Poraba energije pri polni polnitvi (kWh / leto): 158 



Poraba energije pri polni polnitvi (kWh / leto): 258 

65 dB
9
kg

Posebni programi

• Program s paro – Brez likanja, Refresh – program s 
paro za hitro osvežitev oblačil, Volna, Mešano, Bombaž,
Časovni program – toplo, Sintetika, Športna oblačila, Sušenje
puha, Bluze/srajce, Business – poslovna oblačila, Casual –
oblačila za prosti čas, Občutljivo perilo, Super 40

WTW85540EU
Serie I 8

* Preverite darilo na strani v letaku, kjer so navedene akcijske ugodnosti. ** Priporočena akcijska MPC z DDV, ki je nezavezujoče priporočilo proizvajalca, veljavna v času prodajne akcije.

999,00 EUR
Akcijska MPC z DDV**

Skupne prednosti vseh
akcijskih modelov:

ActiveSteam 
Technology

Refresh: hitra osvežitev oblačil s paro.

ActiveSteam 
Technology

Parni program za hitro in enostavno osvežitev
oblačil vseh neprijetnih vonjav. Priporočljivo za
poslovna oblačila (moške obleke, kostimi, jakne
…) in oblačila za prosti čas, ki niso primerna za
pranje v pralnem stroju.

Program – Brez likanja.
Program za sušenje in glajenje s paro, ki je idealen
za velike bombažne kose perila (npr. za posteljnino)
ter srajce ali bluze, katerih likanje zamudno.

Preverite

PROMOCIJSKO 
CENO

pri vašem 
prodajalcu!

DARILO
*

Samočistilni
kondenzator

Serie I 8

Brez likanja.

SensitiveDrying 
SystemAutoDry

 

 
 

 

 

 

  

 



* Preverite darilo na strani v letaku, kjer so navedene akcijske ugodnosti. ** Priporočena akcijska MPC z DDV, ki je nezavezujoče priporočilo proizvajalca, veljavna v času prodajne akcije.

WTW876WBY
Serie I 6

WTW85460BY
Serie I 6

Akcijska MPC z DDV*

WTW87463BY
Serie I 6

749,00 EUR
Akcijska MPC z DDV**

Akcijska MPC z DDV**

749,00 EUR

Poraba energije pri polni polnitvi (kWh / leto): 177 

Posebni programi

• Volna, Mešano, Brisače, Prešite odeje, 
Časovni program – toplo, Časovni program
– hladno, Bombaž, Sintetika, Alergije Plus, 
Športna oblačila, Sušenje puha, Super 40,
Bluze/srajce, Občutljivo perilo

Poraba energije pri polni polnitvi (kWh / leto): 232

Posebni programi

• Volna, Mešano, Brisače, Časovni
program – toplo, Časovni program –
hladno, Športna oblačila, Sušenje
puha, Bluze/srajce, Super 40

Posebni programi

• Volna, Mešano, Brisače, Časovni
program – toplo, Časovni program –
hladno, Športna oblačila,  Bluze/srajce,
Občutljivo perilo, Super 40

Poraba energije pri polni polnitvi (kWh / leto): 159

849,00 EUR
Akcijska MPC z DDV**

64 dB
8
kg

65 dB
8
kg

64 dB
7
kg

Preverite

PROMOCIJSKO 
CENO

pri vašem 
prodajalcu!

DARILO DARILO DARILO
* * *

Samočistilni
kondenzator

Samočistilni
kondenzator

Samočistilni
kondenzator

Serie I 6

Enostavno do popolnih rezultatov.

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Skupne prednosti vseh
akcijskih modelov:

SensitiveDrying 
SystemAutoDry



* Preverite darilo na strani v letaku, kjer so navedene akcijske ugodnosti. ** Priporočena akcijska MPC z DDV, ki je nezavezujoče priporočilo proizvajalca, veljavna v času prodajne akcije. ***
Odvisno od modela. **** Fundacija ECARF (The European Centre for Allergy Researach Foundation) deluje od leta 2006 skladno s svojim načelom “Boljše življenje z alergijami” in podeljuje
žig kakovosti ECARF izdelkom, ki so primerni za alergike.

WTH85201BY
Serie I 4

649,00 EUR
Akcijska MPC z DDV**

Posebni programi

• Mešano, Brisače, Volna, Bluze/srajce,
Športna oblačila, Sušenje oblačil s
puhastim polnilom, Super 40, Časovni
program 30 min - toplo, Časovni
program 30 min - hladno

WTH83000BY
Serie I 4

529,00 EUR
Akcijska MPC z DDV**

65 dB
7
kg

65 dB
7
kg

Posebni programi

• Mešano, Brisače, Volna, Bluze/srajce,
Športna oblačila, Sušenje oblačil s
puhastim polnilom, Super 40, Časovni
program 30 min - toplo, Časovni
program 30 min - hladno

Poraba energije pri polni polnitvi (kWh / leto): 212

EasyClean
Filter

Poraba energije pri polni polnitvi (kWh / leto): 233

Preverite

PROMOCIJSKO 
CENO

pri vašem 
prodajalcu!

DARILO DARILO
* *

Serie I 4

AlergijeSTOP. 

AlergijeSTOP***.

Sušilni stroji Bosch z žigom
kakovosti ECARF**** zagotavljajo
nego perila primerno tudi za
alergike in vse z občutljivo kožo.

EasyClean
Filter

Skupne prednosti vseh
akcijskih modelov:

SensitiveDrying 
SystemAutoDry

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  

 



Nove dimenzije
sušenja.

* Bosch je številka 1 v Evropi v kategoriji velikih hišnih aparatov. Vir: Euromonitor, količina prodaje 2015, 2016.

Sušilni stroji Bosch s številnimi
inovativnimi funkcijami za
nežno sušenje perila.


