Zaupajte vaše
perilo zmagovalcu.
Pralnemu stroju Bosch WAQ2447KBY,
zmagovalcu VIP testa 2/2013.
Na VIP testu pralnih strojev 2/2013 je pralni stroj
Bosch WAQ2447KBY med 17 konkurenti prejel
najboljšo oceno: dobro (4,0) in si prislužil naziv
“zmagovalec testa”, kot tudi naziv “najboljši nakup”.
Zmagovalni model je prepričal z učinkovitostjo pranja,
izpiranja in porabe vode, za kar je prejel največ točk.
Dobre ocene je prejel tudi za enostavno uporabo, čas
trajanja pranja in porabo energije. Zmagovalec se
ponaša z nizko porabo energije, saj sodi v energijski
razred A+++(-10%). Vsebuje številne funkcije za
optimalno nego perila: VarioPerfect, VarioBoben ter
programa Sensitive in Alergije plus.

Priporočena
akcijska MPC
z DDV*

599,00 EUR
Avantixx z ActiveWaterTMPLUS: zmagovalec
VIP testa pralnih strojev 2/2013 in prejemnik
naziva najboljši nakup
WAQ2447KBY

Alergije
Plus

Dodatne prednosti
ActiveWater
Plus

15
EkstraKratek

WaveDrum

Lastnosti:
• Energijski razred: A+++ (-10%)
• Poraba energije/vode: 177 kWh/8200 litrov letno
• Zmogljivost pranja: 1-8 kg
• Najvišja hitrost ožemanja: 1200 o/min
• Glasnost pri standardnem programu pranja/ožemanja:
57/76 in dB (A) re 1 pW
• Možnost podvgradnje pod 85 cm
Posebni programi:
• Puh, Jeans/Temno perilo, Srajce/Bluze, Sportswear, Ekstra kratek
15', Hitro/Mešano, Alergije Plus, Volna-ročno pranje, Fino/Svila

* Priporočena akcijska MPC z DDV priporočena MPC z DDV sta nezavezujoče priporočilo proizvajalca.

+ Alergije plus: nega perila še posebej
primerna za gospodinjstva z majhnimi otroki
ali alergiki.
+ WaveDrum™: nežno pranje zahvaljujoč
edinstveni strukturi bobna.
+ ActiveWater™ Plus: prihrani vodo
ter zniža stroške zahvaljujoč brezstopenjski
količinski avtomatiki.
+ AntiVibration™ Design: izjemno stabilno in
tiho delovanje zahvaljujoč posebni vibracijski
zaščiti.
+ VarioPerfect: časovno ali energijsko
optimiran program z vedno odličnimi rezultati
pranja

Za male in velike družine.
Optimalna izbira za družine in pranje otroških oblačil.

Priporočena
akcijska MPC
z DDV*

499,00 EUR

Programi pranja.
EkstraKratek 15’

Maxx z velikim 8 kg bobnom za
nežno pranje velikih količin perila

15

WAK24268BY

EkstraKratek

Alergije
Plus

ActiveWater
Plus

Izredno hitro pranje za malo umazano perilo.
2 kg malo umazanega perila v samo 15
minutah – s pranjem, izpiranjem in
ožemanjem.

Sportswear program

15
EkstraKratek

Sportswear
Lastnosti:
• Energijski razred: A+++
• Poraba energije/vode: 196 kWh/11220 litrov letno
• Zmogljivost pranja: 1-8 kg
• Najvišja hitrost ožemanja: 1200 o/min
• Glasnost pri standardnem programu pranja/ožemanja:
56/75 in dB (A) re 1 pW
• Možnost podvgradnje pod 85 cm
Posebni programi:
• Easy care plus, Outdoor, Srajce/Bluze, Sportswear,
Hitro/Mešano, Alergije Plus, Ekstra kratek 30'/15',
Volna-ročno pranje, Fino/Svila

Dodatne prednosti
+ Alergije plus: nega perila še posebej primerna
za gospodinjstva z majhnimi otroki ali alergiki.
+ WaveDrum™: nežno pranje zahvaljujoč
edinstveni strukturi bobna.
+ ActiveWater™: prihrani vodo ter
zniža stroške zahvaljujoč dvostopenjski
količinski avtomatiki.
+ TouchControl tipke: lahkotno upravljanje
zahvaljujoč elektronski upravljalni plošči.
* Priporočena akcijska MPC z DDV priporočena MPC z DDV sta nezavezujoče priporočilo proizvajalca.

Odlična nega za mikrovlakna in barvne
tkanine. Nežno pranje zahvaljujoč nizki
temperaturi pranja – hladno do 40 °C,
nizko število obratov in kratko ožemanje.

