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Bosch poszerza oferte o kuchnie wolnostojace
AGD
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Oferta produktowa marki Bosch poszerzyla sie o kuchnie wolnostojace. Funkcjonalne trzy modele
urzadzen, wydobywaja z gotowania to, co najlepsze &#8211; radosc i niezwykly smak
przyrzadzanych potraw.
Perfekcja smaku
Jedna z funkcji, w jaki zostal wyposazone najwyzszy model kuchni wolnostojace marki Bosch HGV745253L, jest Termoobieg 3D Plus. Ten wyjatkowy sposób grzania umozliwia jednoczesne
pieczenie na trzech poziomach piekarnika z gwarancja uzyskania zawsze doskonalych efektów.
System opiera sie na obiegu powietrza we wnetrzu urzadzenia, które jest podgrzewane i
wentylowane przez otwory grzewcze na tylnej scianie urzadzenia. Termoobieg 3D Plus idealnie
sprawdza sie przy pieczeniu ciast, ciasteczek i pizzy na trzech plaszczyznach jednoczesnie, dzieki
czemu przyrzadzanie potraw jest szybkie i ekonomiczne. O oszczednosc czasu dba takze funkcja
szybkiego nagrzewania. Ustawiana dla temperatur powyzej 100oC, w krótkim czasie osiaga wybrana
wartosc. Tym, co dodatkowo wyróznia nowe urzadzenia z oferty marki Bosch, jest niespotykana na
polskim rynku pojemnosc 67 i 72l. Dzieki zwiekszonym jej wartosciom, zyskujemy ulepszony efekt
pieczenia. Wszystko za sprawa wiekszych odleglosci pomiedzy poszczególnymi poziomami. To one
zapewniaja zdecydowanie lepsza cyrkulacje powietrza, dzieki czemu dania pieka sie równomiernie i
szybciej.
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Harmonia formy i funkcji
Kuchnie wolnostojace marki Bosch to takze efekt pracy nad najwyzszej klasy zabezpieczeniami,
dbajacymi o prawidlowe i niczym nie zaklócone uzytkowanie urzadzenia. Fronty drzwi piekarnika
izoluja i konstrukcyjnie utrzymuja temperature na zewnatrz urzadzenia w chlodzie, dzieki czemu
zapewniamy bezpieczenstwo naszym dzieciom i czworonoznym pupilom. Tzw. chlodne fronty to
innowacyjne rozwiazanie inzynierów marki Bosch, które wyróznia sprzet na rynku.
Wszystkie modele z oferty zostaly wyposazone równiez w specjalne zabezpieczenie przeciwplywowe
gazu, które automatycznie odcina jego doplyw w przypadku zalania.
Kuchnie wolnostojace:
HGV745253L
Kolor:stal szlachetna
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Programy:8
Pojemnosc:67l
Klasa energ.A-20%
Cena:2269 PLN
HGV625323L
Kolor:biala
Programy:7
Dodatkowe wyposazenie:67l
Klasa energ.A-10%
Cena:1939 PLN
HGV425123L
Kolor:biala
Programy:4
Pojemnosc:72l
Klasa energ.A-20%
Cena:1679 PLN
Wiecej informacji na: bosch-home.pl
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