
Kupte
tepelné čerpadlo

a získejte
kuchyňský robot

Bosch MUM5

www.bosch-vytapeni.cz

Opravdoví pomocníci
...v kotelně i v kuchyni

Ke každému zakoupenému tepelnému čerpadlu Bosch Compress
7000i AW získáte v období od 3. 3. do 30. 9. 2020 praktický 
kuchyňský robot Bosch MUM5 1000W v hodnotě 10.790,- Kč  
se širokou nabídkou příslušenství.
Akce je určena koncovým zákazníkům.

Více informací získáte u svého prodejce.
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Provedení vnitřní 
jednotky Stacionární s integrovaným zásobníkem Závěsné

Topný výkon/COP 
(A7W35) kW / - 7,0 / 5,31 9,0 / 4,93 13,0 / 5,0 17,0 / 4,82 7,0 / 5,31 9,0 / 4,93 13,0 / 5,0 17,0 / 4,82

Elektrický dotop kW 2 / 4 / 6 / 9

Množství náplně 
chladiva kg 1,75 2,35 3,30 4,00 1,75 2,35 3,30 4,00

Výhody na první pohled:

▶ mimořádně efektivní - COP až 5,3 (při A7 / W35)

▶ fascinující design vnitřní jednotky v závěsném či 
stacionárním provedení (s integrovaným 190 l zásobníkem 
teplé vody)

▶ úspora místa - jedno z nejkompaktnějších tepelných 
čerpadel na trhu

▶ velmi tichý provoz venkovní jednotky díky uložení 
kompresoru na levitující podložce

▶ Extra výkonný 1000 W motor Bosch: splňuje vysoké 
požadavky na pečení, vaření a mixování. Je vhodný i pro 
těžká těsta.

▶ Objemná nerezová mísa 3,9 l.

▶ 3D planetární míchání: rychlé a dokonalé promíchání všech 
přísad.

▶ Velká všestrannost: díky široké nabídce vysoce kvalitního 
a profesionálního příslušenství (příprava těsta, 4 kotouče: 
krájecí, krouhací a strouhací od jemných až po hrubé, 
mixér 1,25 l, mlýnek na maso, lis na citrusy, interaktivní 
DVD s recepty).

Bosch Temotechnika, s.r.o., Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1, 108 00  Praha 10 - Štěrboholy
Te.: 840 111 190, E-mail: vytapeni@cz.bosch.com, Internet: www.bosch-vytapeni.cz

Výkonný a všestranný pomocník při vaření a pečení
Kuchyňský robot Bosch MUM5 MUM58M59

Chladivo R410A, GWP 2088, hermeticky uzavřený chladivový okruh.

Jednoduché. Inovativní. Úsporné. 
Tepelné čerpadlo Compress 7000i AW
 
Tepelná čerpadla vzduch/voda šetří životní prostředí, klima a především náklady na vytápění a přípravu  
teplé vody. Tento typ čerpadel odebírá energii z okolního vzduchu, a to i v době chladného zimního období. 
Poskytuje však nejen příjemné teplo, ale v horkých letních dnech dokáže naopak Váš domov i ochladit.  
Díky aplikaci Bosch EasyRemote ho můžete snadno ovládat pomocí chytrého telefonu.


