


ایده آل ترین رشایط برای 
نگهداری مواد غذایی. 
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ترکیب طراوت و فضای کافی.

با محفظه آبرسدکن و یخساز همیشه آب خنک 
و قطعات یخ آماده دارید. 

یخچال های بوش با سیستم های تازه نگهدارنده، در عین 
حفظ طراوت موادغذایی، به اندازه متام خرید روزانه تان 

حجم و فضای کافی در اختیار شام قرار می دهند.

محفظه آب رسدکن و یخساز به راحتی و با فشار یک دکمه 
آب خنک و قالب های یخ را بدون باز کردن درب یخچال در 

دسرتس شام قرار می دهند. 
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میوه ها و سبزیجات 

برای میوه ها مکان خنک و مرطوب مناسب می باشد، 
در غیر این صورت به رسعت رشوع به از دست 
دادن طراوت خود را می کنند. سبزیجات حساس 

مانند گوجه فرنگی و خیار نیز در رشایط هوایی خنک 
محافظت می شوند.

شیر و محصوالت شیر

شیر و محصوالت شیر را می توان بین صفر تا 8 درجه 
سانتیگراد نگهداری کرد. موادی هامنند پنیر در طول 

ذخیره سازی نیز به فرآیند رسیدن خود ادامه می دهند.

طراوت را به آشپزخانه خود بیاورید: سیستم های تازه نگهدارنده بوش.
یخچال فریزرهای بوش مجهز به 
مدرن ترین فناوری خنک کننده. 

نگهداری مواد غذایی مختلف مانند ماهی، گوشت، میوه و سبزیجات 
کاری دشوار است. ما تالش خود را جهت ایجاد ایده آل ترین رشایط 
برای نگهداری مواد غذایی شام متمرکز کرده ایم تا شام از یک رژیم 

غذایی سامل لذت بربید. بدین ترتیب موادغذایی شام به مدت 
طوالنی تری، طعم طبیعی، ویتامین ها و تازگی خود را بدون از دست 

دادن ارزش غذایی خود حفظ می کنند. 

 ChillerBox کشوی

این کشو یک محفظه مطمنئ برای نگهداری از ماهی، گوشت و دیگر 
محصوالت گوشتی می باشد. جریان هوای رسد از طرف قسمت فریزر 

به این کشو موجب ایجاد دمایی پایین تر دراین کشو 
می شود. مواد غذایی حساس تر در این قسمت به مدت 

طوالنی تری تازه می مانند. همچنین کشوی ChillerBox جهت خنک 
کردن نوشیدنی ها کامالً ایده آل می باشد.

 CrisperBox کشوی

کشوی Crisper با سامانه رطوبتی قابل 
تنظیم، نه تنها فضای ایده آل و کافی برای 

نگهداری از میوه ها و سبزیجات فراهم 
می کند، بلکه آنها را تا مدت طوالنی تازه و 

باطراوت نگه می دارد. 

FreshProtect کشوی

دمای کشوی FreshProtect قابل تنظیم بطور مستقل 
از دمای سایر قسمت های یخچال فریزر می باشد. 

بسته به محتویات این کشو شام می توانید یکی از 
سه تنظیامت دما، صفر درجه سانتیگراد برای ماهی، 
2 درجه سانتیگراد برای شیر و یا 4 درجه سانتیگراد 

را برای نگهداری میوه و سبزیجات انتخاب کنید. گوشت، ماهی و محصوالت دریایی

این محصوالت دارای ارزش غذایی بسیار باالیی می باشند 
اما به رسعت نیز فاسد می شوند. به این دلیل جهت از 

دست ندادن ارزش غذایی و طعم خود باید در حدود 
صفر درجه سانتیگراد نگهداری شوند.

VitaFresh Plus  کشوی

یک رژیم غذایی سامل با خرید مواد غذائی سامل آغاز و با پخت 
سامل به پایان میرسد. در این میان، حفظ ویتامین ها و 

 VitaFresh Plus مواد غذایی ارزشمند بسیار مهم است. تکنولوژی
میوه و سبزیجات را تا دو برابر زمان معمول تازه نگه می دارد. 

این فناوری با کاهش در اتالف مواد غذائی به حفظ محیط زیست 
نیز کمک می کند.

VitaFreshplus
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عملکرد و مرصف
+A :کالس مرصف انرژی •
• ظرفیت خالص: 522 لیرت
• سطح صدا: 43 دسی بل

طراحی
EasyClean درب های استیل • 

• دستگیره بار آلومینیومی
LED المپ داخلی •

آسایش و ایمنی
 • NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی  

• کنرتل ملسی با منایشگر دیجیتال 
• کنرتل دمای جداگانه برای قسمت یخچال و فریزر

Supercool سامانه •
• سیستم صوتی و برصی هشدار 

یخ و آب
• آبرسدکن و یخ ریز

• یخساز اتوماتیک با ظرفیت 900 گرم در روز
• مجهز به تصفیه کننده آب داخلی

قسمت یخچال
• ظرفیت خالص یخچال: 359 لیرت

 Multi Airflow سیستم •
• 3 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 1 قفسه با قابلیت 

تنظیم ارتفاع
• بار خانگی در درب راست
• محفظه MultiBox در درب

سیستم تازگی
• 2 کشوی ریلی شفاف MultiBox ایده آل برای سبزیجات

بخش فریزر
• ظرفیت خالص فریزر 163 لیرت

• ظرفیت انجامد: 11 کیلوگرم/24 ساعت
• مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: 4 ساعت

• 2 کشوی شفاف 
• 4 محفظه شیشه ای نشکن شامل 2 محفظه با قابلیت 

تنظیم ارتفاع
• 4 محفظه در درب 

اطالعات فنی
SN-T :کالس اقلیم •

• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 177 × 91 × 72 

KAG90AI204
یخچال فریزر ساید بای ساید ضد برفک

EasyClean رنگ استیل

عملکرد و مرصف
A :کالس مرصف انرژی •

• ظرفیت خالص: 668 لیرت
• سطح صدا: 46 دسی بل

طراحی
• درب های به رنگ استیل 
• دستگیره بار آلومینیومی

LED المپ داخلی •
آسایش و ایمنی

• NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی  
• کنرتل دیجیتال جداگانه دما برای بخش یخچال و فریزر. 

منایشگر کنرتل دما، فیلرت آب و کلید روشن
Supercool سامانه •

• سیستم صوتی و برصی هشدار
یخ و آب

• آبرسدکن و یخ ریز
• یخساز اتوماتیک با ظرفیت 900 گرم در روز

• مجهز به تصفیه کننده آب داخلی
بخش یخچال

• ظرفیت خالص یخچال: 438 لیرت
 Multi Airflow سیستم •

• 4 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت 
تنظیم ارتفاع

• بار خانگی در درب راست
• محفظه MultiBox در درب

سیستم تازگی
• 2 کشوی ریلی شفاف VitaFresh ایده آل برای سبزیجات

• کشوی ریلی FreshProtect دمای مناسب با نوع غذا
بخش فریزر

• ظرفیت خالص فریزر: 230 لیرت
• ظرفیت انجامد: 10 کیلوگرم/24 ساعت

• مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: 6 ساعت
• 2 کشوی شفاف فریزر

• 4 محفظه درب در بخش فریزر
اطالعات فنی

• چرخ های کوچک در جلو و عقب
SN-T :کالس اقلیم •

• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 181.2 × 92.8 × 85.6 

KAD80A404
یخچال فریزر ساید بای ساید ضد برفک

رنگ استیل 

عملکرد و مرصف
+A :کالس مرصف انرژی •
• ظرفیت خالص: 522 لیرت
• سطح صدا: 43 دسی بل

طراحی
 • درب های سفید

• دستگیره بار آلومینیومی
LED المپ داخلی •

آسایش و ایمنی
 • NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی  

• کنرتل ملسی با منایشگر دیجیتال 
• کنرتل دمای جداگانه برای قسمت یخچال و فریزر

Supercool سامانه •
• سیستم صوتی و برصی هشدار 

یخ و آب
• آبرسدکن و یخ ریز

• یخساز اتوماتیک با ظرفیت 900 گرم در روز
• مجهز به تصفیه کننده آب داخلی

قسمت یخچال
• ظرفیت خالص یخچال: 359 لیرت

 Multi Airflow سیستم •
• 3 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 1 قفسه با قابلیت 

تنظیم ارتفاع
• بار خانگی در درب راست
• محفظه MultiBox در درب

سیستم تازگی
• 2 کشوی ریلی شفاف MultiBox ایده آل برای سبزیجات

بخش فریزر
• ظرفیت خالص فریزر 163 لیرت

• ظرفیت انجامد: 11 کیلوگرم/24 ساعت
• مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: 4 ساعت

• 2 کشوی شفاف 
• 4 محفظه شیشه ای نشکن شامل 2 محفظه با قابلیت 

تنظیم ارتفاع
• 4 محفظه در درب 

اطالعات فنی
SN-T :کالس اقلیم •

• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 177 × 91 × 72 

KAG90AW204
یخچال فریزر ساید بای ساید ضد برفک

رنگ سفید

KAD80A104
یخچال فریزر ساید بای ساید ضد برفک 

رنگ سفید

عملکرد و مرصف
A :کالس مرصف انرژی •

• ظرفیت خالص: 668 لیرت
• سطح صدا: 46 دسی بل

طراحی
• درب های سفید 

• دستگیره بار آلومینیومی
LED المپ داخلی •

آسایش و ایمنی
• NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی  

• کنرتل دیجیتال جداگانه دما برای بخش یخچال و فریزر. 
منایشگر کنرتل دما، فیلرت آب و کلید روشن

Supercool سامانه •
• سیستم صوتی و برصی هشدار

یخ و آب
• آبرسدکن و یخ ریز

• یخساز اتوماتیک با ظرفیت 900 گرم در روز
• مجهز به تصفیه کننده آب داخلی

بخش یخچال
• ظرفیت خالص یخچال: 438 لیرت

 Multi Airflow سیستم •
• 4 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت 

تنظیم ارتفاع
• بار خانگی در درب راست
• محفظه MultiBox در درب

سیستم تازگی
• 2 کشوی ریلی شفاف VitaFresh ایده آل برای سبزیجات

• کشوی ریلی FreshProtect دمای مناسب با نوع غذا
بخش فریزر

• ظرفیت خالص فریزر: 230 لیرت
• ظرفیت انجامد: 10 کیلوگرم/24 ساعت

• مدت زمان نگهداری در صورت قطع برق: 6 ساعت
• 2 کشوی شفاف فریزر

• 4 محفظه درب در بخش فریزر
اطالعات فنی

• چرخ های کوچک در جلو و عقب
SN-T :کالس اقلیم •

• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 181.2 × 92.8 × 85.6 
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عملکرد و مرصف
A :کالس مرصف انرژی •

• ظرفیت خالص: 531 لیرت
• سطح صدا: 45 دسی بل

طراحی
• درب سفید

• دستگیره بار آلومینیومی
آسایش و ایمنی

• NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی  
• کنرتل الکرتونیکی 7 قسمتی

• کنرتل دیجیتال جداگانه دما برای بخش یخچال و فریزر. 
منایشگر کنرتل دما، فیلرت آب و کلید روشن

Supercool سامانه •
• سیستم هشدار صوتی باز بودن درب

یخ و آب
• آبرسدکن و یخ ریز

• مجهز به تصفیه کننده آب داخلی
قسمت یخچال

• ظرفیت خالص یخچال: 356 لیرت
Multi Airflow سیستم •

• 3 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت 
تنظیم ارتفاع 

• 4 محفظه درب
• محفظه مخصوص مواد لبنی

سیستم تازگی
• 3 کشوی شفاف

قسمت فریزر
• ظرفیت خالص فریزر: 175 لیرت

• 2 کشوی شفاف فریزر
• روشنایی بخش فریزر

اطالعات فنی
• کمک رسان بسته شدن درب

SN-T :کالس اقلیم •
• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 180 × 90  × 67.4 

KAN58A104
یخچال فریزر ساید بای ساید ضد برفک

رنگ سفید

عملکرد و مرصف
A :کالس مرصف انرژی •

• ظرفیت خالص: 531 لیرت
• سطح صدا: 45 دسی بل

طراحی
EasyClean درب های استیل • 

• دستگیره بار آلومینیومی
آسایش و ایمنی

• NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی  
• کنرتل الکرتونیکی 7 قسمتی

• کنرتل دیجیتال جداگانه دما برای بخش یخچال و فریزر. 
منایشگر کنرتل دما، فیلرت آب و کلید روشن

Supercool سامانه •
• سیستم هشدار صوتی باز بودن درب

یخ و آب
• آبرسدکن و یخ ریز

• مجهز به تصفیه کننده آب داخلی
قسمت یخچال

• ظرفیت خالص یخچال: 356 لیرت
Multi Airflow سیستم •

• 3 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت 
تنظیم ارتفاع 

• 4 محفظه درب
• محفظه مخصوص مواد لبنی

سیستم تازگی
• 3 کشوی شفاف

قسمت فریزر
• ظرفیت خالص فریزر: 175 لیرت

• 2 کشوی شفاف فریزر
• روشنایی بخش فریزر

اطالعات فنی
• کمک رسان بسته شدن درب

SN-T :کالس اقلیم •
• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 180 × 90  × 67.4 

KAN58A704
یخچال فریزر ساید بای ساید ضد برفک

EasyClean رنگ استیل
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عملکرد و مرصف
+A :کالس مرصف انرژی •

• ظرفیت خالص: 573 لیرت
• سطح صدا: 44 دسی بل

طراحی
EasyClean درب استیل •

• دستگیره بار آلومینیومی
آسایش و ایمنی

• NoFrost بدون نیاز به برفک زدایی  
• کنرتل ملسی با منایشگر دیجیتال با سیستم 

جداگانه دما برای بخش یخچال و فریزر
Supercool سامانه •

• سیستم هشدار صوتی باز بودن درب
یخ و آب

• 2 قالب برای یخ 
قسمت یخچال

• ظرفیت خالص یخچال: 373 لیرت
Multi Airflow سیستم •

MultiBox محفظه •
سیستم تازگی

MultiBox 2 کشوی ریلی شفاف •
قسمت فریزر

• ظرفیت خالص فریزر: 200 لیرت
• ظرفیت انجامد: 12 کیلوگرم/24 ساعت

• 2 کشوی شفاف فریزر
• 5 قفسه شیشه ای نشکن، شامل 2 قفسه با قابلیت 

تنظیم ارتفاع 
• 5 محفظه بر درب

اطالعات فنی
• دارای 4 چرخ  با قابلیت تنظیم ارتفاع

SN-T :کالس اقلیم •
• ابعاد )ارتفاع × عرض × عمق(: 177 × 91  × 72 

KAN90VI204
یخچال فریزر ساید بای ساید ضد برفک

EasyClean رنگ استیل



boschhomeir
www.bosch-home.com/ir

تعهد مرصف بهینه انرژی.
بوش با تولید لوازم خانگی کم مرصف، 
در مقایسه با 15 سال گذشته تا %80 
در مرصف برق و تا 60% در مرصف آب 

خانوارها رصفه جویی کرده است.

تعهد اصل بودن.
با خرید از مراکز رسمی فروش لوازم خانگی 

با کیفیت، با قطعات اورجینال به خانه بربید.

تعهد ضامنت.
لوازم خانگی بزرگ با متامی لوازم جانبی در 

برابر هر گونه نقص فنی و تولیدی دارای 
3 سال و لوازم خانگی کوچک دارای 2 سال 

ضامنت می باشند.

تعهد کیفیت.
کیفیت باال برای ما مفهومی فراتر از استفاده 
از مواد اولیه مرغوب دارد. ما از طراحی اولیه 
گرفته تا ریزترین قطعات یدکی متام مترکز 

خود را معطوف جزئیات می کنیم. تنها از این 
طریق است که می توانیم کیفیتی را که 

همگان در جهان از لوازم  خانگی بوش انتظار 
دارند، تضمین کنیم.

تعهد خدمات پس از فروش.
جهت دریافت هر گونه خدمات پس از 
فروش با اطمینان خاطر با مراکز رسمی 
خدمات مشرتیان بوش متاس بگیرید.

تعهد “ساخت بوش”.
محصوالت بوش در رسارس دنیا تحت 
تکنولوژی پیرشفته مهندسی آملان و 
استانداردهای جهانی “ساخت بوش” 

تولید می شوند.

با خرید لوازم خانگی بوش تنها از طریق منایندگان رسمی، هامنند مرصف کنندگان 
دیگر کشورهای جهان از مزایای ویژه مشرتیان بوش بهره مند شوید. 

منایندگی های رسمی بوش در ایران


