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Bosch introduceert 3 nieuwe airconditioners 

 
Met de lancering van de Climate 5000 in 2020 vulde Bosch zijn 

productgamma verwarmingsoplossingen aan met airconditioning (lucht/lucht 

warmtepompen) op de Belgische markt. In 2021 breidt Bosch dit aanbod nog 
verder uit met de introductie van 3 nieuwe toestellen, de Climate 3000i, Climate 

5000i en Climate 5000 MS.  
 

Deze split en multisplit airconditioners met omkeerbare werking zijn uiterst 

energie-efficiënt. De stijlvolle toestellen zijn eenvoudig te bedienen en garanderen 
je het ideale binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit.  
 
 
Climate 3000i: Het beste binnenklimaat aan de beste prijs-kwaliteit. 
 

 Split airconditioner met omkeerbare werking 
 Beste prijs-kwaliteitverhouding 
 Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS  
 Optionele internetconnectie 

 

 
 

Verhoog je levenskwaliteit met onze Climate 3000i. Deze split airconditioner met 

uniek en stijlvol design biedt je diverse functies voor een hoger comfort. 
Bovendien verbruikt dit toestel weinig energie en is het zeer gebruiksvriendelijk. 
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Efficiënt en stil 
De Climate 3000i heeft een 

omkeerbare werking en kan 

zowel koelen als verwarmen. 
Met een A++ ErP-label voor 

koeling en een A+ label voor 

verwarming is deze 
airconditioner zeer efficiënt. 

Dankzij de intelligente aan/uit-

technologie schakelt de 
airconditioner automatisch naar 

stand-by modus. De Gear-functie optimaliseert het vermogen en vermindert 
aanzienlijk je energieverbruik. Daarnaast heeft de Climate 3000i een zeer stille 

werking en garandeert de corrosiebescherming een lange levensduur. 

 
 
Gebruiksvriendelijk 
Onze Climate 3000i is compact en zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat 

diverse vooraf ingestelde functies. Je kan diverse comfortfuncties gebruiken, 
zoals een stille modus en timerfunctie. Dankzij de afstandsbediening met 

sneltoets kan je de gewenste temperatuur van overal instellen, zonder je te 
verplaatsen. Daarnaast kan je de airconditioner bedienen via onze HomeCom 
Easy app als je de WiFi-module integreert. 
 
 
 
Climate 5000i: De meest efficiënte airconditioner binnen zijn categorie. 
 

 Split airconditioner met omkeerbare werking 
 Zeer efficiënt : A+++ label voor koeling 
 Compatibel met multi split gamma Climate 5000 MS  
 Optionele internetconnectie 

 

Geniet van een betere luchtkwaliteit in je woning met de Climate 5000i split 
airconditioner. Dankzij een A+++ energielabel voor koeling, is dit stijlvolle toestel 
eenvoudigweg de meest efficiënte in zijn categorie. Deze airconditioner is 

eenvoudig in gebruik en garandeert een goede luchtkwaliteit voor jou en je gezin. 
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Comfortabel en efficiënt 
De Climate 5000i heeft een omkeerbare werking, wat betekent dat dit toestel 
zowel kan koelen als verwarmen. Dankzij deze airconditioner bespaar je ook op 

je energiefactuur. Het toestel heeft namelijk een uitstekend A+++ ErP-label voor 
koeling en een A+ label voor verwarming. Zo draag je ook jouw steentje bij aan 

onze planeet. Met de intelligente aan/uit-technologie en Eco-modus bespaar je 

energie en verminder je het verbruik. 
 

Stijlvol design 

De elegante binnenunit past 
perfect bij de lichtgrijze buitenunit, 

die bestaat uit een zwart rooster 
met Bosch-logo. Het stijlvolle 

design van de Climate 5000i is dus 
perfect te combineren met jouw 
woning. Dankzij de 3D Swing-

functie kan je de verticale en 

horizontale bewegingen van de 
kleppen zeer nauwkeurig 

controleren en dus de richting van de luchtstroom bepalen. De 
corrosiebescherming garandeert een lange levensduur. 
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Gebruiksvriendelijk 
De Climate 5000i airconditioner is zeer eenvoudig in gebruik. Het toestel bevat 

namelijk verschillende comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus en 
timerfunctie. Dankzij de elegante afstandsbediening met sneltoets kan je van 

overal de gewenste temperatuur instellen. Daarnaast kan je deze airconditioner 

ook bedienen via onze HomeCom Easy applicatie door de WiFi-module te 
integreren. 

 
Goede luchtkwaliteit 
De bio-filter, koude katalysator, hogedichtheidsfilter en ionisator zorgen ervoor dat 

bacteriën, virussen en andere vervuilende deeltjes in de lucht geneutraliseerd 
worden. Zo kan je samen met je gezin in alle vertrouwen genieten van een goede 

luchtkwaliteit. 
 
 
Climate 5000 MS: De ideale binnentemperatuur met slechts één buitenunit. 
 

 Multi split airconditioner met omkeerbare werking 
 Groot temperatuurbereik 

 Compatibel met binnenunits van Climate 3000i en Climate 5000i 
 

Ben je op zoek naar een flexibele en gebruiksvriendelijke airconditioner die 

verkoeling of warmte geeft wanneer je dat wenst? De Climate 5000 MS is een 
multi split airconditioner waarmee je zowel je huis kan verwarmen als koelen aan 

de hand van één enkele buitenunit. 

 
Binnenunit naar keuze 

Afhankelijk van je behoeften, kan je de Climate 5000 MS buitenunit combineren 
met binnenunits van de reeksen Climate 3000i en Climate 5000i. Zo kan je 2 tot 4 

wandunits plaatsen in de meest 

gebruikte ruimtes. Dankzij de 
hoge SEER- en SCOP-waarden 

ben je ook zeker van een beperkt 

energieverbruik. De SEER-
waarde bepaalt de energieklasse 

in koelmodus, de SCOP-waarde 
in verwarmingsmodus. Hoe hoger 

de SCOP- en SEER-waarden, 

hoe zuiniger het toestel. Het 
brede temperatuurbereik laat toe 

te koelen bij hoge buitentemperaturen tot 50°C, alsook te verwarmen bij lage 
buitentemperaturen tot -15°C. 
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Stille werking 
Deze multi split airconditioner heeft een zeer stille werking, dus ideaal voor de 

slaapkamer. Je zal dus slapen als een roos! Deze airconditioner beschikt 
bovendien over verschillende comfortfuncties, zoals o.a. een stille modus. 

 

 
Voor meer informatie over de Bosch- airconditioners, raadpleeg ook: 

 www.boschdoetairco.be 
 www.communicatie.boschdoetairco.be  

 

 
 

 

 
 

 
Bosch is al sedert 1907 aanwezig in België. De Bosch Groep telt in België ongeveer 1.500 
medewerkers. De belangrijkste locaties bevinden zich in Tienen, Anderlecht en Mechelen. 
De Bosch Groep is een wereldwijd toonaangevend technologiebedrijf en dienstverlener. Er 
werken wereldwijd ongeveer 410.000 medewerkers (situatie op 31 december 2018). Het bedrijf 
genereerde in 2018 een omzet van 78,5 miljard euro. De activiteiten zijn onderverdeeld in vier 
bedrijfssectoren: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods en Energy and 
Building Technology. Als toonaangevende IoT-onderneming biedt Bosch innovatieve 
oplossingen voor slimme woningen, slimme steden, geconnecteerde mobiliteit en 
geconnecteerde industrie. Ze gebruikt haar knowhow op het vlak van sensortechnologie, 
software en diensten, alsook haar eigen IoT-cloud om aan haar klanten geconnecteerde, 
domeinoverschrijdende oplossingen aan te bieden vanuit één enkele bron. De strategische 
doelstelling van de Bosch Groep bestaat erin innovaties aan te reiken voor een geconnecteerd 
leven. Bosch verbetert wereldwijd de levenskwaliteit met producten en diensten die innovatief 
zijn en enthousiasmeren. Op die manier biedt de onderneming wereldwijd "Technologie voor 
het leven". De Bosch Groep bestaat uit Robert Bosch GmbH en de ongeveer 460 
dochterondernemingen en regionale filialen in zowat 60 landen. Verkoop- en dienstverlenende 
partners meegerekend dekt het wereldwijde productie-, ontwikkelings- en verkoopnetwerk van 
Bosch nagenoeg elk land in de wereld. De basis voor de toekomstige groei van de 
onderneming is haar innovatiekracht. Verdeeld over 130 vestigingen over de hele wereld stelt 
Bosch ongeveer 68.700 medewerkers te werk in onderzoek en ontwikkeling.  
 
De onderneming werd in 1886 in Stuttgart opgericht door Robert Bosch (1861-1942) als 
'Werkplaats voor fijne mechaniek en elektrotechniek'. De bijzondere aandeelhoudersstructuur 
van Robert Bosch GmbH staat garant voor de ondernemingsautonomie van de Bosch Groep. 
Die structuur biedt de onderneming de mogelijkheid om op lange termijn te plannen en te 
investeren in toekomstgerichte oplossingen. In totaal is 92 procent van de aandelen van Robert 
Bosch GmbH in handen van Robert Bosch Stiftung GmbH, een instelling van algemeen nut. De 
meerderheid van de stemrechten ligt bij Robert Bosch Industrietreuhand KG. Die vervult de 
ondernemingsfuncties. De overige aandelen zijn in handen van de familie Bosch en Robert 
Bosch GmbH.  
 

Meer informatie is te vinden online op www.bosch-press.be, www.bosch.be, www.bosch.com, 

www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium, www.linkedin.com/company/bosch-

belgium/ en YouTube: Bosch Belgium 
  
 
 
 


