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ทำไมจึงตองเลือกบอช

เคร�องชงกาแฟ
Hobs เตา

48Hoods เคร�องดูดควัน

ทุกรายละเอียดของบอช

เตาอบ และ ไมโครเวฟ

ตูเย็น
เคร�องลางจาน

บอช เอ็กซพีเรียนซ เซ็นเตอร
ศูนยบริการเคร�องใชไฟฟาบอช

ขอมูลทางเทคนิค
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Bosch in every detail.
German Engineered. 

Every detail of every appliance has been carefully designed, produced and tested by our engineers to
fully satisfy the highest standards in quality, performance and convenience. The result is cutting-edge
technology, timeless design and remarkable ease of use, reducing the workload for you in the kitchen
and consistently delivering perfect results.  

ะการ
ทดสอบ าภณุค พโดยทีม กวศิว รของเร และความ

Why choose Bosch?

Proven quality

Bosch appliances offer premium quality, advanced technology, ease of operation and outstanding German 
made and engineered technology. These attributes have earned us many national and international accolades, 
such as the Reddot Design Award, the iF DESIGN AWARD and other endorsements, year after year. 

Top performance 

What drives us every day is our desire to improve. We strive to make the best even better, by developing 
functional, durable and energy-efficient innovations that surpass all expectations.  

Maximum convenience

Bosch is dedicated to making your life easier. Our innovative built-in appliances are easy to use, while 
sophisticated features deliver the best results every time, saving you time and effort.  

ทำไมจึงตองเลือกบอช

ส่ิงท่ีขับเคล�อนเราในทุกๆ วันคือความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงผลิตภัณฑ เพราะเรามุงม่ันท่ีจะสรางสรรคส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหดีย่ิงข้ึนไปอีก 
โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ ใหคุณคาทั้งในแงของฟงกชั่นการทำงาน, ความทนทาน และการประหยัดพลังงาน
ที่เหนือกวาทุกความคาดหวัง

คุณภาพที่ ไดรับการรับรอง

ประสิทธิภาพชั้นนำ

ที่สุดแหงความสะดวกสบาย

บอชมีเจตนารมณที่จะทำใหชีวิตของคุณนั้นงายขึ้น เคร�องใชไฟฟาสำหรับการติดตั้งแบบบิวทอินอันล้ำหนาของเรา
จึงเนนเร�องความงายในการใชงาน ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติการทำงานของเทคโนโลยีขั้นสูงยังใหผลลัพธที่ดีที่สุด
อยูเสมอ เพ�อใหคุณสามารถประหยัดเวลาและลดภาระงานครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ

เคร�องใชไฟฟาจากบอชมาพรอมคุณภาพระดับพรีเมียม, เทคโนโลยีขั้นสูง, การใชงานที่งาย และเทคโนโลยีการผลิต และวิศวกรรม
อันโดดเดนของเยอรมัน คุณสมบัติเหลาน้ีน่ีเองท่ีทำใหเราไดรับรางวัลท้ังในระดับประเทศ และนานาชาติ เชน รางวัล Reddot Design 
Award, iF DESIGN AWARD และการรับรองอ�นๆ ทุกปอยางตอเน�อง
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*For major domestic appliances. Source : Euromonitor, volume sales, 2019
: Euromonitor, ยอดขายปี 2019*สำหรับ เคร�องใชไฟฟาในบานขนาดใหญ แหลงขอมูล

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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Perfect Cooking
Selecting the right oven for 
you and your kitchen.

Whether you’re designing a new kitchen or you are simply updating one of 
your appliances, we have a wide variety of cooking products available to you 
to choose from. Depending on the space you have in your kitchen, you can 
choose from a single product or combination. 

Single ovens

HBG656RS1B

Combination ovens

HNG6764S1A

Compact ovens

CSG656BS2B

Built-in microwaves

BEL634GS1T

Warming drawer

BIC630NS1
(warming drawers available in 29cm and 14cm high)

Coffee machine

CTL636ES6

Choose our built-in companion appliances to compliment your built-in oven.

เลือกเตาอบที่เหมาะกับคุณและครัวของคุณ

ไมวาคุณกำลังออกแบบหองครัวใหม หรือ แคเปลี่ยนเคร�องใชไฟฟาแทนเคร�องเดิมที่มี บอชมีเคร�องใชไฟฟาสำหรับทำอาหาร
หลากหลายแบบใหคุณเลือก ขึ้นอยูกับพื้นที่ครัวของคุณทั้งเคร�องแบบเดี่ยวและแบบผสม

เลือกเคร�องใชไฟฟาเพ�อเติมเต็มชุดเตาอบของคุณ

เคร�องใชไฟฟาเพ�อ
การทำอาหารที่สมบูรณแบบ

6 |  | 7
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Serie 8 ovens
With their impressive technology, elegant design, our Serie 8 ovens meet every 
need and more in the kitchen. The innovative Control Ring provides convenience 
and functionality with full control over your dishes at all times. Plus, thanks to 
sensor-controlled programmes, you’ll achieve perfect results every time.

เตาอบรุนซีร่ีย 8 ของบอช สามารถตอบสนองไดทุกความตองการและใหความสมบูรณแบบกับครัวของคุณ และนวัตกรรม
ปุมควบคุมแบบวงแหวนชวยใหสะดวกและควบคุมการทำอาหารไดอยางแมนยำ นอกจากน้ียังมีโปรแกรมท่ีมีเซ็นเซอรชวยควบคุม
ใหไดผลลัพธที่สมบูรณแบบทุกครั้ง

คุณสมบัตินี้ชวยตั้งคาของอุณหภูมิ และเวลาการอบอาหารโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับอาหารทุกเมนู
This feature automatically sets precise  information on temperatures and cooking times for all kinds of dishes.

เตาอบ Bosch ที่มีเซ็นเซอร PerfectBake สามารถควบคุมกระบวนการอบโดยเตาอบจะเลือก
การตั้งคาความรอน, เวลา และอุณหภูมิที่อบใหโดยอัตโนมัติ เพียงเลือกโปรแกรม Assist 
และประเภทของขนม เชน เคก จากนั้นกดปุม start เตาอบของคุณจะจัดการสวนที่เหลือใหเอง

ไอน้ำชวยปองกันอาหารแหง ทำใหขนมปงกรอบดานนอก และนุมดานใน และยังชวยชูรสชาติของ
อาหารเม�ออบ หรืออุนรอน เพียงเติมน้ำในถังที่อยูดานหลังของหนาจอเตาอบซีรี่ย 8 

Bosch oven with PerfectBake sensors that measure and regulate the 
baking process automatically by setting of heating nodes, time, 
temperature. Simply select Assist and the type of dish such as cake 
and press start, your oven will do the rest. 

Assist

BoschAssist

PerfectBake

มีทโพรบ PerfectRoast จะมอบผลลัพทในการอบอาหารที่สมบูรณแบบทุกครั้ง 
ดวยจุดวัดอุณหภูมิภายในมีทโพรบถึง 3 จุด สามารถวัดอุณหภูมิภายในอาหารไดอยาง
แมนยำ คุณจะไดอาหารอบที่สมบูรณและไมตองคาดเดาเร�องอุณหภูมิอีกตอไป

เตาอบบอชมาพรอมกับฟงกชั่น Pyrolysis ที่สามารถทำความสะอาดตัวเอง ชวยใหคุณ
ไรกังวลกับการทำความสะอาดเตาอบ เพียงแคถอดถาด และราง กดปุม Start เตาอบ
ของคุณจะทำความรอนสูงสุดถึง 480 องศา และลดคราบไขมัน และคราบอาหาร คงเหลือ
เพียงแคฝุนผงเล็กนอยที่สามารถเช็ดออกไดงาย
*สำหรับบางรุน

The PerfectRoast meat probe, will give perfect results every time. 
Through 3 highly sensitive measuring points, determines the core 
temperature of your roast to the exact degree and second, 
guaranteering perfect roasting results and taking away the 
guesswork

PerfectRoast

PerfectRoast

Bosch ovens with the integrated self-cleaning function Pyrolysis, 
you can now save yourself this task for good. Just remove the trays 
and rails, press Start and your oven will heat up to max. 480 °C and 
reduce away any grease/ food residues. All that’s left for you is a bit 
of dust, which is easily wiped away.
*Only in selected model

Pyrolytic Cleaning.

Added steam. 
Steam prevents food drying out, giving bread a deliciously crispy crust and 
a light, fluffy inside. Steam is also great for bringing out flavours, when 
roasting or re-heating. Simply fill the water tank, integrated behind the 
liftable control panel in the Serie 8 ovens.

4D Hotair

ดวยระบบ 4D HotAir คุณสามารถวางอาหารบนชั้นใดก็ได
ในทั้ง 4 ชั้นของเตาอบ ผลลัพธที่ ไดจะเปนที่นาพอใจทุกครั้ง 
เพราะมอเตอรและพัดลมไดถูกออกแบบมาใหเร�องนี้เปนไปได 
โดยมีการเปลี่ยนทิศทางการหมุนขณะทำงานเพ�อการกระจาย
ความรอนที่สม่ำเสมอในทุกชั้น

With 4D HotAir, you can place your food on 
any of the four shelf levels and the results will 
be consistent. Our motor and fan wheel design 
makes it possible: it changes the direction of 
rotation during operation to distribute heat 
evenly on every level.

4D Hotair

วงแหวนควบคุมที่ ใชงานงาย พรอมจอแสดงผล TFT-touch ขนาดใหญ 
และมีความละเอียดสูงจึงแสดงขอความไดชัดเจน ดวยปุมควบคุมแบบสัมผัส
ชวยใหควบคุมเตาอบไดงาย และยังชวยแนะนำการใชงานในแตละขั้นตอนในการ
ใชงานโปรแกรมตางๆ

The Intuitive Control Ring.
The intuitive control ring and full-width, high-resolution 
clear text TFT touch display with direct select TouchControl-
buttons make operating our ovens a breeze. Clear, vivid 
images and helpful prompts guide you through each step 
as you navigate through the various programme options.

8 |  | 9Built-in OvensBuilt-in Ovens
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Built-in OvensBuilt-in Ovens

รวมการทำงานของแผงทำความรอนดานบนกับดานลาง ที่ทรงพลังเหมาะเปนอยางยิ่ง
สำหรับการอบสวนฐานใหกรอบ และการอบในถาดอบ

Combines the top element with a more powerful bottom
heating element that is perfect for crispy bases and baking in tins. 

Intensive
heat
การทำความรอน
แบบเต็มกำลัง

การอบแหง

Tarts and
savoury cakes 
ทารต และซาเวอรี่เคก

Desiccation For removing moisture from fruits,vegetables and herbs with 
maximum flavour retention.  

Herbs, vegetables 
and fruits (Plums) 

สำหรับการกำจัดความชื้นออกจากผลไม, ผัก และสมุนไพร โดยยังคงรสชาติิิ 
ไดอยางครบถวน

สมุนไพร, ผัก
และผลไม (พลัม) 

Bottom
heating 
การทำความรอน
ดานลาง

For cooking in a bain-marie (slowcooking) and for the final baking 
stage. Suitable for bakes that require crispy base without the top 
drying. 

Pizza and pies

พิซซา และพายสำหรับการปรุงอาหารที่ตองการใหสุกอยางชาๆ และขั้นตอนสุดทายของการอบขนม 
เหมาะสำหรับขนมอบที่ตองการใหสวนลางกรอบแตไมทำใหสูญเสียรสชาติสวนบน

Pizza setting For preparing pizza and dishes which require a lot of heat from 
underneath as well as providing moderate heat on the top of the dish. 

Pizza and baguette

ตั้งคาทำพิซซา
พิซซา และบาแก็ตสำหรับการเตรียมพิซซา และเมนูอาหารที่ตองการความรอนมากที่ทางดานลาง 

และตองการความรอนปานกลางทางดานบนของอาหาร

Full-width
grill 

For grilling flat items. Steak and sausage
and making toast 

Half-width
grill 

For grilling small amounts of
food where grilling a smaller surface 
area is required. 

 
 

Small portion of
steak, sausage and 
making toast 

Slow Cooking
For gentle and slow cooking of seared, tender pieces of meat in 
ovenware without a lid. The heat is emitted evenly from the top and 
bottom at low temperatures. 

Poultry and
other meats
(Beef, pork, lamb) 

Keeping 
warm* 

Keeps cooked food warm. Any cooked food

สำหรับยาง
แบบทั่วพื้นที่ 

ยางแบบครึ่งพื้นที่
ของตะแกรง

การปรุงสุก
แบบชาๆ

การอุนอาหาร*

สำหรับการยางเนื้อชิ้นแบน 

สำหรับการยางอาหารปริมาณนอยๆ ที่ตองใชพื้น
ที่ในการยางนอยกวา

ฟงกชั่นสำหรับอุนอาหาร

สเตก และไสกรอก
และการทำขนมปงปง

สเตกชิ้นเล็ก, ไสกรอก 
และการทำขนมปงปง

สัตวปกและเนื้อสัตวอ�นๆ 
(เนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อลูกแกะ)

อาหารปรุงสุกทุกชนิด

Hot air
grilling

For roasting. The grill element and fan switch on and off producing 
even and crisp roasting results. 

Poultry, whole fish and larger 
pieces of meat 

การยางดวย
ลมรอน

สัตวปก, ปลา,
เนื้อชิ้นใหญ

สำหรับการอบเนื้อสัตว พัดลมจะเปด และปดการทำงานเพ�อใหไดผลลัพธการอบ 
เนื้อสัตวที่มีความกรอบนอกนุมใน และสุกอยางทั่วถึง

สำหรับการทำอาหารใหสุกอยางชาๆ และการตุนเนื้อในภาชนะท่ีใชสำหรับเตาอบโดยไมตอง
ปดฝา ความรอนจะถูกปลอยออกมาอยางสม่ำเสมอจากทางดานบน และดานลาง
ดวยอุณหภูมิต่ำ

What does it do?
ฟงกชั่นนี้ทำอะไรไดบาง

What does it do?
ฟงกชั่นนี้ทำอะไรไดบาง

แนะนำสำหรับ
Recommended for

Rapid 
heating 

With rapid heating, you can shorten the heat-up time for selected heating functions, including
4D Hotair, top and bottom heating and Intensive heat. 

การทำความรอน
เรงดวน

การทำความรอนเรงดวนชวยใหคุณสามารถลดระยะเวลาการทำความรอน สำหรับฟงกชั่นที่เลือก รวมถึง 4D Hotair, 
การทำความรอนดานบนและดานลาง และการทำความรอนแบบเต็มกำลัง

Possible to use added steam for this type of heating (operation only possible when the water tank is full). ^To cook on all four levels
simultaneously, four wire racks are required for best results. For up to three levels, all accessories are suitable,ie. universal tray
or baking tray. Features may vary depending on models. Please check individual product specifications. 

สามารถใชไอน้ำเพิ่มสำหรับการทำความรอนแบบนี้ (สามารถใชงานไดเฉพาะเวลาที่มีน้ำอยูเต็มแทงคน้ำ) ^หากตองการทำอาหารทั้งสี่ระดับพรอมกัน จำเปนตองใชตะแกรง 4 ตะแกรง 
เพ�อใหไดผลลัพธที่ดีที่สุด สำหรับการทำอาหารไมเกินสามระดับ สามารถใชอุปกรณเสริมไดทั้งหมด เชน ถาดอเนกประสงค หรือถาดอบขนม คุณสมบัติอาจแตกตางกันไปในแตละรุน 
โปรดตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรุน

โหมดการทำความรอนที่สมบูรณแบบ
ตอบโจทยทุกความตองการของการทำอาหาร

เตาอบ Bosch มีฟงกชั่นการทำความรอนในแบบตางๆ เพ�อใหคุณสามารถปรุงอาหารไดทุกแบบ
ไมวาการทำอาหารอยางหรูหรา หรือการเลี้ยงฉลองในทุกๆ เทศกาล 

Perfect heating modes to meet 
your every cooking need.

From Bosch ovens offer heating functions that deliver everything from haute
cuisine to everyday feasts.

HotAir Eco

eco

HotAir Eco

eco

For baking and roasting on one or more levels. 

For energy-optimised cooking of selected
dishes on one level without preheating. 

The fan distributes the energy - optimised heat 
from the ring heating element in the back wall 
evenly around the cooking compartment.

Cakes and small 
baked items 
(Muffins, biscuits)

เคกและขนมอบชิ้นเล็ก
(มัฟฟน, บิสกิต) 

Cakes and small 
baked items 
(Muffins, biscuits)

เคกและขนมอบชิ้นเล็ก
(มัฟฟน, บิสกิต) 

This supports cooking on a single shelf 
for energy efficient cooking.

Cakes and bread

เคก และขนมปง

สำหรับการอบขนม และอบอาหารตั้งแต 1 ระดับขึ้นไป
4D Hotair^

Hotair Eco

Top and bottom
heat Eco 
ความรอนดานบน
และดานลางแบบ 
Eco

สำหรับการทำอาหารแบบประหยัดพลังงานที่หนึ่งระดับ 
โดยไมตองอุนเตากอน

รองรับการทำอาหารบนชั้นเดียว เพ�อการทำอาหาร
แบบประหยัดพลังงาน

พัดลมจะกระจายความรอนจากแผงทำความรอนที่เปนแบบ
วงแหวนที่อยูผนังดานหลัง ใหกระจายอยางทั่วถึงรอบๆ 
พื้นที่ทำอาหาร

พัดลมจะกระจายความรอนจากแผงทำความรอนที่เปนแบบ
วงแหวนตรงแผงดานหลัง ใหกระจายอยางทั่วถึง 
และสม่ำเสมอ พื้นที่ทำอาหารไดสูงสุดถึง 4 ระดับพรอมกัน

The fan distributes heat from the ring heating 
element in the back panel evenly around the 
cooking compartment. With to 4 different 
levels simultaneously. 

What does it do? Recommended for
แนะนำสำหรับ
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Capacity

71 L

67 L

47 L

45 L

21 L

25 L

HBG656RS1B

CSG656BS2B

BEL634GS1T

CMG633BS1B

HBA534ES0AHBG5575S0A

BEL554MS0T

HBG672BS1A

HBF113BR0A

Oven, compact oven,
Microwave Built - in range
กลุมสินคาเตาอบ, เตาอบขนาดกะทัดรัด, ไมโครเวฟ

HBF134ES0

*66LHNG6764S1A HMG656RS1
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HNG6764S1A HBG5575S0A HBA534ES0A HBF134ES0 HBF113BR0A
Serie l 4Serie l 6

Stainless steel Stainless steel Stainless steel Stainless steel

A A A A

4D hot air 3D HotAir 3D HotAir 3D HotAir

139,900 39,900 27,900 25,900
595 x 594 x 548 595 x 594 x 548 595 x 594 x 548 595 x 594 x 548

120 120 120 100

60; 50 60; 50 50; 60 50; 60
220-240 220-240 220-240 220-240

3600 3400 3400 3300

3 layered 3 layered 3 layered4 layered

40 °C 40 °C 40 °C30 °C

30 °C - 300 °C 50 °C - 275 °C 50 °C - 275 °C 50 °C - 275 °C

automatic manual manual manual

67 71 71 71

Serie l 8 Serie l 2

Rotary swivel, TFT color graphic 
display with touch function

Rotary swivel, TFT color graphic 
display with touch function

Rotary swivel, TFT color graphic 
display with touch function

Rotary swivel, TFT color and text
display with touch function

LED with pop out
knob control

LED with pop out
knob control

LED with knob
control

PerfectBake
Perfect Roast
Added steam

Meat Probe,
10 auto programs

EcoClean Direct EcoClean Direct EcoClean DirectPyrolytic

Oven with microwave and added 
steam with 14 heating methods:

 4D hot air     Hot Air-Eco
 Top/bottom heat
 Conventional heat ECO
 Hot air grilling
 Full width grill
 Half width grill
 Pizza setting
 Bottom heat
 Intensive heat
 Soft steaming
 Plate warming setting
 Dehydrate Warming

3D hotair
Conventional heat
Hot air grilling
Full width grill
Pizza setting
Bottom heat
Hotair gentle

7 heating methods
3D hotair
Conventional heat
Hot air grilling
Full width grill
Pizza setting
Bottom heat
Hotair gentle

7 heating methods:
 Bottom heat
 Conventional heat
 Full width variable grill
 Hot Air
 Hot air grilling
 Pizza setting
 Fast pre heat function

7 heating methods

HBG656RS1B HBG672BS1A

Stainless steel Stainless steel

4D hot air

A+ A+

4D hot air

71

automatic

30 °C - 300 °C

40 °C

3 layered

3600

220-240

595 x 594 x 548

83,900 54,900
595 x 594 x 548

60; 50

120 120

60; 50
220-240

3600

4 layered

30 °C

30 °C - 300 °C

automatic

71

PerfectBake
Perfect Roast 10 auto programs

EcoClean Direct Pyrolytic

4D hotair        Hotair Eco
Conventional heat
Conventional heat ECO
Hot air grilling
Full width grill
Half width grill
Pizza setting
Bottom heat
Low temperature cooking
Defrost           Preheating
Warming

13 heating methods
4D hotair
Hotair Eco
Conventional heat
Conventional heat ECO
Hot air grilling
Full width grill
Pizza setting
Defrost

8 heating methods

Stainless steel

A

3D HotAir

24,900
595 x 594 x 548

150

60; 50
220-240

3300

3 layered

50 °C

50 °C - 275 °C

manual

66

LED with knob
control

3D hotair
Conventional heat
Hot air grilling
Hotair gentle
Full width variable grill

5 heating methods

Oven Specifications
คุณสมบัติเตาอบ

MODEL / รุน

Design, Material /
ดีไซน, วัสดุ

Heating function /
ฟงกชั่นความรอน

General / 
ขอมูลทั่วไป

Performance / 
ประสิทธิภาพ

Energy efficiency class /
ระดับประหยัดพลังงาน
Heating Program /
โปรแกรมอบ

Cavity (l) / ความจุ

Rapid heating-up / ระบบรอนเร็ว

Temperature range / ชวงอุณหภูมิ

Features / 
คุณสมบัติ

Screen/control panel /
หนาจอ หรือแผงควบคุม

Bosch Assist /
โปรแกรม Bosch Assist

Integrated Cleaning function /
ฟงกช่ันการทำความสะอาดอัตโนมัติ

Softmove

Childproof  / ระบบลอคปองกันเด็ก

Door temperature  /
อุณหภูมิท่ีประตู

Automatic switch off  /
ปดเคร�องอัตโนมัติ

Safety
function / 
ความปลอดภัย

Integral cooling fan  /
พัดลมเย็นภายใน
Residual heat indicator  /
ตัววัดความรอน

Glass door / ประตูกระจก (ช้ัน)

Length electrical supply
cord (cm) / ความยาวของสายไฟ (ซม.)
Dimensions of the product
(HxWxD) (mm.) / ขนาด

Electrical connection
rating (W)  / กำลังไฟ

Technical
information /
ขอมูลทางเทคนิค

Price / ราคา

Voltage (V) / โวลต

Market Price (inc. vat) / ราคาปกติ

Power Frequency (Hz) / ความถ่ี

HMG656RS1

Stainless steel

4D hot air

A

67

automatic

30 °C - 300 °C

40 °C

3 layered

3600

220-240

595 x 594 x 548

89,900

60; 50

120

PerfectBake
Perfect Roast

EcoClean Direct

Oven with microwave with
12 heating methods:

 4D hot air
 Hot Air-Eco
 Top/bottom heat
 Conventional heat ECO
 Hot air grilling
 Full width grill
 Half width grill
 Pizza setting
 Bottom heat
 Soft steaming
 Plate warming setting
 Warming
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MODEL / รุน

Design, Material /
ดีไซน, วัสดุ

Heating function /
ฟงกชั่นความรอน

General / 
ขอมูลทั่วไป

Performance / 
ประสิทธิภาพ

Energy efficiency class /
ระดับประหยัดพลังงาน
Heating Program /
โปรแกรมอบ

Cavity (l) / ความจุ

Rapid heating-up / ระบบรอนเร็ว

Temperature range / ชวงอุณหภูมิ

Features / 
คุณสมบัติ

Screen/control panel /
หนาจอ หรือแผงควบคุม

Bosch Assist /
โปรแกรม Bosch Assist

Integrated Cleaning function /
ฟงกช่ันการทำความสะอาดอัตโนมัติ

Softmove

Childproof  / ระบบลอคปองกันเด็ก

Door temperature  /
อุณหภูมิท่ีประตู

Automatic switch off  /
ปดเคร�องอัตโนมัติ

Safety
function / 
ความปลอดภัย

Integral cooling fan  /
พัดลมเย็นภายใน
Residual heat indicator  /
ตัววัดความรอน

Glass door / ประตูกระจก (ช้ัน)

Length electrical supply
cord (cm) / ความยาวของสายไฟ (ซม.)
Dimensions of the product
(HxWxD) (mm.) / ขนาด

Electrical connection
rating (W)  / กำลังไฟ

Technical
information /
ขอมูลทางเทคนิค

Price / ราคา

Voltage (V) / โวลต

Market Price (inc. vat) / ราคาปกติ

Power Frequency (Hz) / ความถ่ี

CSG656BS2B CMG633BS1B

Stainless steel Stainless steel

A+

4D hot air 4D hot air

79,900 66,900
455 x 594 x 548 455 x 594 x 548

50; 60 50; 60
220-240 220-240

150 150

3300 3600

3 layered 3 layered

40 °C 40 °C

30 °C - 250 °C 30 °C - 275 °C

automatic

13 auto programs 14 auto programs

automatic

Serie l 8

TFT color and graphics display
with direct touch function

TFT color and text display

EcoClean Direct

47 45

4D hotair               Hotair Eco
Conventional heat
Hot air grilling
Full width grill
Half width grill
Pizza setting
Bottom heat
Low temperature cooking
Preheating            Warming

Compact steam oven with
14 heating methods

4D hotair
Hotair Eco
Hot air grilling
Full width grill
Half width grill
Preheating

Microwave
Preheating

Compact oven with microwave
with 6 heating methods

Additional heating methods
with microwave

Compact Oven Specifications
คุณสมบัติเตาอบขนาดกะทัดรัด

Steam 100%
Defrost
Fermentution

with direct touch function
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Built-in Microwave

Built-in Microwave Specifications 
คุณสมบัติไมโครเวฟบิวทอิน

MODEL / 

Design, Material /

Heating programsPerformance / 
ประสิทธิภาพ

Dimensions of the
product (HxWxD) (mm.)

Technical
information /

General / 
ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทางเทคนิค

ดีไซน, วัสดุ

รุน BEL634GS1T BEL554MS0T

Cavity (l)Features / 
คุณสมบัติ

ChildproofSafety
function / 
ความปลอดภัย

Stainless steel Stainless steel

39,900

Serie l 8 Serie l 6

Quartz, 1200w

Weight control Weight control

Quartz, 1200w

2 heating methods
Microwave
Grill

2 heating methods
Microwave
Grill

Type of grill

LED display with knob controlTFT color and text display
with direct touch functionScreen/control panel

5 Max 900w

10 Prgrams

1990

8 Prgrams

21 25

Number of Mricrowave
Power Levels

Type of auto-cooking

5 Max 900w

Clock

AutoPilot

AutoPilot

220-240

60; 50

150

382 x 594 x 318

27,900

1450

220-230

50

130

382 x 594 x 388

Connection rating (W)

Voltage (V)

Frequency (Hz)

Length electrical
supply cord (cm)

Price / ราคา Market Price (inc. vat)
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Built-in coffee machine
Specifications
คุณสมบัติเคร�องชงกาแฟ

MODEL / รุน

Design, Material /
ดีไซน, วัสดุ

MyCoffee Feature

Water tank cavity (Litre)

Pump pressure (bar)

General / 
ขอมูลทั่วไป

Performance / 
ประสิทธิภาพ

Features / 
คุณสมบัติ

Dimensions of the
product (HxWxD) (mm.)

Technical
information /
ขอมูลทางเทคนิค

CTL636ES6

Safety
function / 
ความปลอดภัย

Stainless steel

119,900

Serie l 8

Screen/control panel

Capacity bean container (g)

Aroma double shot

Childproof

TFT color and graphics display
with direct touch function

8 favourite beverages with
individual name

AutoMilk Clean
Calc'nClean

Ristretto
Espresso
Espresso
Macchiato

455 x 594 x 375

1600

220-240

50;60

170

Connection rating (W)

Voltage (V)

Frequency (Hz)

Length electrical
supply cord (cm)

Price / ราคา Market Price (inc. vat)

Beverage Temperature
adjustable

One touch preparation

Integrated Cleaning
function

coffee 3 levels,
hot water 4 levels

19

2.4

500

Reduced heat-up time

Cleaning Remind/Descale

Coffee sensor Pro

Coffee
Cappuccino
Latte Macchiato
Caffe Latte

ระบบ SensoFlow สำหรับกลิ่นหอม
SensoFlow System for a perfect aroma

The optimal brewing temperature for an espresso is between 
90°C and 95°C. Our smart SensoFlow System heats the water 
to just the right temperature, for a full-bodied espresso aroma 
from the first to the last cup. 

With the Series 8 built-in coffee machine, Bosch 
barista technology guarantees a full-bodied aroma 
and perfect crema for coffees.

เพลิดเพลินกับกาแฟแกวโปรด
ของคุณไดตลอด 24 ชั่วโมง

Your favourite café
is now open 24/7.

ดวยเคร�องชงกาแฟบิวทอินบอช รุน ซีรี่ 8 ที่มาพรอมกับเทคโนโลยี
ในการชงกาแฟที่รับประกันรสชาติกาแฟที่หอมเขมขน และฟองนม
ที่นุมนวล

อุณหภูมิการตมกาแฟเอสเพรสโซที่เหมาะสมที่สุดอยูระหวาง 90 องศา และ 95 องศา 
ระบบ SensoFlow ทำน้ำรอนที่อุณหภูมิที่ เหมาะสมเทานั้น เอสเพรสโซที่ไดจะหอม
เหมือนกัน ตั้งแตแกวแรกจนแกวสุดทาย

ระบบทำความสะอาดทอนมอัตโนมัติ
Automatic cleaning of the milk system

Each time you make a coffee drink with milk, the milk system is
automatically rinsed out with a blast of steam. The coffee machine
takes total charge of the milk system’s daily maintenance.

ทุกครั้งที่คุณด�มกาแฟใสนม ระบบทำความสะอาดอัตโนมัติจะปลอยไอน้ำเพ�อลางทอนม
เคร�องชงกาแฟจะจัดการเร�องการดูแลเร�องการทำความสะอาดทอนมดวยในทุก ๆ วัน 
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3 main types of hobs to choose from based on heating methods.

Know your hobs.

เตา 3 ชนิด โดยแบงตามประเภทการทำความรอน

Gas Hobs Radiant Hobs Induction Hobs
เตาอินดักชั่นเตาเซรามิคไฟฟาเตาแกส

Cooks by
ทำอาหารโดย

Direct flame
เปลวไฟโดยตรง

A heating element under
ceramic glass  
แผงทำความรอนใตกระจกเซรามิค

Heat is generated in the cooking
vessel directly through induction 
ความรอนจากการเหนี่ยวนำของแมเหล็ก
ไฟฟาสงตรงไปยังกนภาชนะ

Ease of
cleaning
ความงายในการ
ทำความสะอาด

Intelligent
features
คุณสมบัติการ
ทำงานอัจฉริยะ

Safety
features
คุณสมบัติดาน
ความปลอดภัย 

Best for
เหมาะสำหรับ

Wok-hei taste /
General cooking 
การทำอาหารดวยไฟแรงๆ แบบอาหารจีน
(Wok-hei taste) / การทำอาหารทั่วไป

Fast cooking with superior
control and energy efficiency
การทำอาหารที่ตองการความรอน
อยางรวดเร็ว ควบคุมไดดีเยี่ยม, ปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน

General cooking
การทำอาหารทั่วไป

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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The world of Bosch
electric hobs.  

There is a wide range of induction and ceramics
radiant hobs to choose from. As you would expect
from Bosch, all are made using high-quality
materials, are easy to use and add versatility,
style and elegance to any kitchen.  

Radiant
เตาไฟฟา

Gas
เตาแกส

Induction
เตาอินดักชั่น

Induction with 
PowerBoost

4.7
mins

นาที

Why is it so fast, 
so easy to clean and safe?
ทำไมมันถึงรวดเร็ว, ทำความสะอาดงาย และปลอดภัย

Induction Hobs are easier to clean, because the ceramic glass
doesn’t get as hot. Any spillages can be quickly and easily wiped 
away.

เตาอินดักชั่นสามารถทำความสะอาดไดงาย เพราะเตาจะคลายความรอนไดอยาง
รวดเร็วจึงสามารถเช็ดทำความสะอาดอาหารที่หกบนเตาไดอยางรวดเร็วและงาย

With an Induction Hob, micro-currents are generated in the 
bottom of the pot. Consequently, heat is only created when the 
pan is connected to the hob – heating will stop as soon as it’s 
removed, which means it’s far safer than cooking with traditional 
hobs.

เม�อใชเตาอินดักชั่น ความรอนจากกระแสไฟฟาจะถูกสรางขึ้นที่กนของภาชนะ
ดวยเหตุนี้ เตาจึงรอนเฉพาะเวลาที่มีการวางภาชนะไวบนเตา และจะหยุดทำ
ความรอนทันทีที่นำภาชนะออก จึงทำใหเปนเตาที่ปลอดภัยกวาเตาไฟฟาแบบ
ทั่วไป 

Why induction?

Bring 2 litres of water to a boil in just 4.7 minutes. Our PowerBoost function  can increase
the power output to a selected cooking zone by approximately 50%.Saving you precious time.

PowerBoost

ทำไมตองเตาอินดักชั่น

6.8
mins

นาที

7
mins

นาที

9.9
mins

นาที

คุณสามารถตมน้ำ 2 ลิตรใหเดือดไดภายใน 4.7 นาที นอกจากนั้นเรายังมีฟงกชั่น PowerBoost
ที่สามารถเพิ่มกำลังความรอนไปยังโซนทำอาหารที่เลือกประมาณ 50% ชวยประหยัดเวลาอันมีคาของคุณ

?
คุณทราบ!

DID YOU
KNOW 

Time (in minutes) for heating  2 litres of water from 15°C to 90°C
เวลา (เปนนาที) สำหรับการตมน้ำปริมาณ 2 ลิตร จากอุณหภูมิ 15 องศา เปน 90 องศา

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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*Applicable to selected models.Default setting is based on factory setting.

Additional feature for Combi Induction hobs – MoveMode*
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับเตาอินดักชั่นระบบผสม

When your recipe requires you to switch from boil to simmer at just the right moment,
MoveMode is there when you need it. 

 

Switch from level 9 to level 1 by simply sliding your pot. MoveMode lets you move seamlessly
from your first high-powered cooking task to the next, without a hiccup, and always in control. 

 

Multiple heating zones.
17 cooking levels.
Endless possibilities.  

 

What is FlexInduction?
คืออะไร

Combi Induction hobs
เตาอินดักชั่นแบบผสมผสาน

Ideal for small pots, large pots, multiple pans, frying pans 
or cassarole dishes, the system allows you to control pots
and pans separately, offering increased flexibility. 

Consists of FlexInduction Zone and standard induction zones.  

Our Combi Induction hobs feature one large rectangular cooking zone, ideal for any cooking needs. A flick of a switch, 
2 induction zones become one large induction surface. You can also consider converting the FlexInduction zone to 
a Teppanyaki cooking area by adding a Teppanyaki plate. 

FlexInduction

แมจะมีโซนทำความรอนที่หลากหลาย แต Flexlnduction ยังคงสามารถ
ควบคุมความรอนแบบแยกโซน ใหเหมาะกับขนาดภาชนะที่ใช ไมวาจะเปน
หมอใบเล็ก, หมอใบใหญ, กระทะหลายๆ ใบ, กระทะทอด หรือถาดกนลึก

เตาอินดักชั่นแบบผสมของเรา มีหนึ่งโซนทำอาหารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ ซึ่งเหมาะสำหรับการทำอาหารทุกรูปแบบ เพียงกดปุมโซนอินดักชั่น
ทั้ง 2 โซน จะกลายเปนหนึ่งโซนอินดักชั่นขนาดใหญ เหมาะกับภาชนะขนาดใหญพิเศษหรือภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาอยางเชน กระทะเทปนยากิ

คุณสามารถเปลี่ยนจากความรอนที่ระดับ 9 เปนระดับ 1 ไดงายๆ เพียงเล�อนภาชนะของคุณ ฟงกชั่น MoveMode
ทำใหคุณสามารถยายจากโซน ทำอาหารที่ตองใชไฟแรงสูง ไปยังโซนถัดไปไดแบบตอเน�องทันที ไมสะดุดและอยูในการ
ควบคุมตลอดเวลา

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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โซนทำความรอนที่หลากหลาย ปรับความรอน
ไดมากถึง 17 ระดับ ความเปนไปไดไมมีที่สิ้นสุด



Perfect Result Anytime
ทำอาหารไดสมบูรณแบบเสมอ

May your pasta never boil over again. Our hobs are designed with a sensor so you’ll be 
able to control your cooking by the temperature in the pot rather than the power level. 
So whether you’re defrosting, warming up, cooking or deep fat frying, you’re in control 
with our smart CookingSensor. Because precise temperature control guarantees 
perfect cooking results.

น้ำจะไมเดือดลนขณะตมเสนพาสตาอีกตอไป เตาอินดักชั่นของเราไดรับการออกแบบใหมีเซ็นเซอรภายใน เพ�อควบคุม
อุณหภูมิที่อยูในหมอไมใชแคควบคุมระดับความรอนจากเตา ไมวาคุณจะละลายน้ำแข็ง อุนอาหาร ทำอาหาร หรือ ทอดอาหาร
ในน้ำมันปริมาณมาก คุณสามารถควบคุมทุกอยางดวย CookingSensor เพราะการควบคุมอุณหภูมิที่แมนยำ ชวยสราง
ผลลัพธที่สมบูรณแบบเสมอ

* CookingSensor ใชไดกับเตารุน PXY801DW4E เทานั้น
  The CookingSensor is compatible with hob model PXY801DW4E only

PerfectCook

Enjoy perfectly cooked steak, however you like it. Our clever FryingSensor measures the 
temperature in the pan for perfect results. So when you’re reducing a sauce, the heat 
will be low and gentle, and when you want a high heat for frying a steak, you’ll have precisely 
the right temperature. Say goodbye to overcooking and under-cooking your favourite meals

Different types of oil have different smoke points and
without exact temperature management, food can be burnt easily.
PerfectFry shows you when the ideal temperature for adding the
oil to the pan has been reached. 

น้ำมันแตละชนิดมีจุดเกิดควัน (smoke points) ที่แตกตางกัน และหากขาดการ
จัดการเร�องอุณหภูมิอยางแมนยำ อาหารก็จะไหมไดงายๆ เซ็นเซอร PerfectFry
จะเตือนใหคุณทราบ เม�อทำความรอนจนถึงอุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการ
เติมน้ำมันลงในกระทะ

ทำสเตกใหสมบูรณแบบไดอยางที่คุณช�นชอบ ดวย FryingSensor ที่สามารถวัดอุณหภูมิในกระทะใหไดผลลัพทที่เหมาะสม 
แมคุณจะตองลดอุณหภูมิต่ำเพ�อเคี่ยวซอส ความรอนก็จะลดลงไดต่ำและนุมนวล และเม�อคุณตองการความรอนสูงเพ�อทอด
สเตก คุณจะไดอุณหภูมิที่เหมาะสม บอกลาเนื้อสัตวจานโปรดของคุณวาจะสุก หรือดิบเกินไป

Achieving perfect results with the 5 PerfectFry temperature levels:
การใชงานใหไดผลลัพธที่สมบูรณแบบ ดวยระดับอุณหภูมิของ PerfectFry ทั้ง 5 ระดับ

1 2 3 4 5
Very low
ต่ำมาก 

Ideal for boiling
down sauces 

Low
ต่ำ

 

Suitable for frying
with virgin olive oil,
or for frying omelettes  

Medium-low
ปานกลาง - ต่ำ
Perfect for frying fish,
meatballs or sausages  

Medium-high
ปานกลาง - สูง
Perfect for frying steak
(medium or well done),
ragout or vegetables   

High
สูง

 

Perfect for frying 
potatoes
or rare stea
เหมาะสำหรับการทอดมันฝรั่ง
หรือสเตกแบบกึ่งสุก

เหมาะสำหรับการทอดสเตก
(แบบมีเดียม หรือเวลดัน),
ตมเนื้อหรือผักใหเป�อย

เหมาะสำหรับการทอดปลา,
ลูกชิ้น หรือไสกรอกเหมาะสำหรับการทอดดวย

น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์
หรือการทอดออมเล็ต

เหมาะสำหรับการเคี่ยวซอส

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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Electric hobs.
Features and Benefits.

Performance ประสิทธิภาพ

ท็อปเซรามิคคุณภาพสูง

การจำแนกภาชนะอัตโนมัติ

17-stage power setting
Enjoy total control on every recipe with 17-stage power
settings. This function allows cooking zones to be set in 
increments of 0.5 (eg. 0.5, 1, 1.5, 2...9). 

Quality ceramic top
High quality and durable ceramic top that can withstand
heat up to 700°C. 

Automatic pan recognition

The automatic pan recognition function allows our
induction hobs to identify the size of the pan and only 
heats up the base of the pan, not the entire zone, saving 
time and energy. 

PowerBoost
With PowerBoost, the power level of your induction hobs
is increased to help you give that little extra boost when 
cooking. This means you can bring a pot filled with two 
litres of water to boil almost three times as quickly as on 
a conventional ceramic hob. 

ความปลอดภัย

QuickStart
The cooktop automatically detects where a pot has been
placed after being switched on, and the zone is indicated 
on the display. You can get started immediately and 
select the desired cooking level for your pot. 

Childproof lock

Maximum protection for children’s hands: the
integrated lock function allows you to secure your 
cooking area and protect it against unwanted 
operation. This guarantees total safety – for both 
you and your loved ones. 

Safety

ReStart

If the hob is accidentally switched off, you can restore
the last selected setting by just turning on the hob. 

Overflow protection

A safety system protects the hob. If a metal object is
placed on the hob or should there be any spillage, the 
hob may switch off and sound an alarm. An “E” naming 
message will appear on the display. This ensures safety 
for your loved ones. 

2-stage residual heat display

The 2-stage residual heat display provides clear
indication on the heat of the zones after it is turned 
off, providing enhanced safety for the family. 

h - 
Temperature 
is more than 
60oc

H -  
High  
temperature  
of more than  
120oc

ดวยฟงกชั่น PowerBoost ระดับกำลังความรอนของเตาอินดักชั่น
จะเพิ่มขึ้นชวยใหสามารถเพิ่มกำลังความรอนไดมากเปนพิเศษ
หมายความวาคุณจะสามารถตมน้ำสองลิตรใหเดือดไดเร็วกวาการตม
ดวยเตาเซรามิคแบบทั่วไปถึงสามเทา

ปกปองคนที่คุณรักอยางดีที่สุด : ฟงกชั่นการล็อคของเตาจะทำใหคุณ
สามารถปองกันพื้นที่การทำอาหารใหปลอดภัย และปองกันการใชงานเตา
โดยไมตั้งใจ รับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ เพ�อคุณและคนที่คุณรัก

ระบบความปลอดภัยสำหรับการปองกันเตาไฟฟาของคุณหากมี
อาหารหกใส เตาอาจปดสวิตซ และสงเสียงเตือนพรอมกับแสดง
ขอความที่มีตัวอักษร “E” ขึ้นบนหนาจอ เพ�อใหคุณมั่นใจในความ
ปลอดภัยสำหรับคนที่คุณรัก
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เตาไฟฟา คุณสมบัติและประโยชนใชงาน



The kitchen is the nicest place in the home to enjoy shared activities with family 
and friends. To allow you more freedom and flexibility in designing your kitchen, 
we’ve developed our cooktop ventilation, as the perfect two-in-one solution, the 
module is integrated in the middle of the hob so that steam and odours are
extracted right at their source.

Superior technology.
Steam from cooking rises at a maximum speed of one metre per second. The Bosch worktop ventilation 
solutions, however, generate a powerful cross-current that's up to four times faster which the steam is 
extracted directly on the hob. This means that the worktop ventilation solutions operate much more
efficiently and allow far fewer grease and odour particles to settle on furniture and fabrics.

Innovative design and function.
Unlike a hood, our cooktop ventilation solutions don’t block you at eye level. You always have 
a clear view of your hob and can comfortably look inside the pans at the back without the 
inconvenience of ducking or perhaps even bumping your head.

The Bosch 
cooktop with
integrated ventilation.

หองครัวเปนสถานที่ที่ ใหความรูสึกดีที่สุดภายในบานที่คุณจะไดรวมกันทำกิจกรรมตางๆ ภายในครอบครัว 
และในหมูเพ�อน เพ�อใหคุณมีอิสระและสามารถออกแบบหองครัวของคุณไดตามความตองการ เราจึงไดพัฒนา
เตาอินดักชั่นแบบมีระบบดูดควัน ถือเปนการทำงานแบบ 2 in 1 โดยมีเคร�องดูดควันติดตั้งอยูตำแหนงกลางเตา
อินดักชั่น ที่สามารถกำจัดไอรอน และกลิ่นในขณะทำอาหารไดทันที 

นวัตกรรมแหงดีไซน และฟงกชั่นการทำงาน
เตาอินดักชั่นแบบมีระบบดูดควันของเรา มีความแตกตางจากเคร�องดูดควันแบบทั่วไป เพราะตำแหนงที่ติดตั้งไมบดบังมุมมองในระดับสายตา 
คุณจะยังคงมองเห็นเตาทำอาหารไดอยางชัดเจน และยังสามารถมองเขาไปในภาชนะที่อยูดานหลังไดสบายๆ โดยไมตองคอยกม หรือกลัววา
ศีรษะจะชนกับเคร�องดูดควัน

เทคโนโลยีที่เหนือระดับ
ไอน้ำจากการทำอาหารสามารถพวยพุงขึ้นมาดวยความเร็วสูงสุด 1 เมตร ตอวินาที อยางไรก็ดี ระบบดูดควันในเตาอินดักชั่น จากบอช
ก็สามารถสรางแรงดูดอันทรงพลังที่เร็วกวาถึง 4 เทา ผลลัพธคือไอน้ำจะถูกดูดแยกออกมาโดยตรงจากบนเตาไฟฟา หมายความวา
ระบบดูดควันนี้ ทำงานไดอยางทรงประสิทธิภาพกวามาก และยังชวยปองกันไมใหอนุภาคของน้ำมันและกลิ่นอาหารติดตามเฟอรนิเจอร 
และเนื้อผาตางๆ ไดเปนอยางดี 

Fits perfectly into any kitchen
– especially your dream kitchen.

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น

32 |  | 33Cooktop Ventilation Cooktop Ventilation

Ho
bs



All the headroom you need. 
All the planning freedom you want.

The cooktop ventilation offer brand new design 
options for your kitchen. You can now install lamps, 
pictures, or shelves above your hob in place of a hood. 
And without a cooker hood, small kitchens look much 
larger- and without an island hood. Open-plan kitchens 
look even more spacious.

Whether installed beneath a window or a slanted 
ceiling, the hob with integrated ventilation module 
offer's you new options for planning your kitchen. 
And thanks to its compact size, you can still use 
the cabinet below for storage.

เตาอินดักชั่นแบบมีระบบดูดอากาศเปนทางเลือกของดีไซนแบบใหมลาสุด
สำหรับหองครัวของคุณ ตอนนี้คุณสามารถติดตั้งโคมไฟ รูปภาพ 
หรือชั้นวางของไวเหนือเตาทำอาหารของคุณแทนที่เคร�องดูดควันไดสบายๆ 
และเม�อไมมีเคร�องดูดควัน หองครัวขนาดเล็กก็จะดูกวางขึ้นทันตา และเม�อ
ไมมีเคร�องดูดควันแบบติดตั้งกลางหอง หองครัวแบบเปดโลง 
ก็ยิ่งดูกวางขวางมากขึ้นไปอีก

ไมวาจะติดตั้งไวใตหนาตาง หรือเพดานหองที่มีความลาดเอียง 
เตาอินดักชั่นแบบมีระบบดูดควัน ชวยใหคุณมีทางเลือกใหมๆ 
สำหรับการออกแบบพื้นที่ใชสอยภายในหองครัวของคุณ 
และดวยขนาดที่กะทัดรัด คุณยังสามารถใชพื้นที่ของตูดานลาง
สำหรับการเก็บของไดอีกดวย

พื้นที่โลงไปจนถึงฝาที่คุณตองการ 
คุณจึงมีอิสระในการออกแบบตามที่ตองการ Regardless of whether your kitchen is large, small, open- or closed-plan, 

or your hob is integrated into a cooking island or beneath a cabinet, 
a slanted ceiling, or a window: Bosch offers you the perfect ventilation 
solution for all your needs.

ไมวาหองครัวของคุณจะมีขนาดใหญ ขนาดเล็ก มีพื้นที่ทำครัวแบบเปด หรือแบบปด หรือติดตั้งเตาในตูไอแลนด
กลางครัว หรือใตตูติดผนัง ใตเพดานที่ลาดเอียง หรือใตหนาตาง: บอชสามารถนำเสนอระบบดูดควันที่สมบูรณ
แบบสำหรับความตองการของคุณไดเสมอ

You open kitchen has never
been this open.

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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Knows when your steak is
done and keeps the air clean.

To allow you more freedom and flexibility in designing your kitchen, 
we’ve developed hobs with an integrated ventilation module. 
Its ventilation module extracts steam and odours at their source. 
The hobs combine the latest technologies of our  hoods and 
induction hobs in a single appliance. which make it easy to prepare 
your favourite dishes to perfection.

9+2 power levels.
The integrated ventilation module has nine power levels and two 
intensive setting that provide the optimal extraction rate for every 
cooking situation – from gentle simmering to intensive frying. 

AutoOn.
Hobs equipped with AutoOn function automatically activate air 
extraction, as soon as you activate a cooking zone. AutoOn takes 
the ventilation module to a level 3 preset without you having to 
lift a finger. So the only thing you have to take care of is the 
cooking itself.

Automatically absorbs 
unpleasant odours.

As soon as you switch on the hob, the integrated ventilation 
module is activated, automatically and precisely adapts its 
intensity to the amount of steam present.

ทันทีที่คุณเปดสวิตชเตา ระบบดูดควันในเตาอินดักชั่นจะเปดการทำงานโดยอัตโนมัติ 
และปรับแรงดูดควันไดอยางแมนยำตามปริมาณของควันที่พุงขึ้นมา 

เพ�อใหคุณมีอิสระ และความยืดหยุนในการออกแบบหองครัวของคุณมากขึ้น เราจึงไดพัฒนาเตาอินดักชั่น
แบบมีระบบดูดควัน ที่สามารถดูดไอรอนและกลิ่นอาหารจากแหลงกำเนิดโดยตรง เตาไฟฟาเหลานี้ไดมีการรวม
เทคโนโลยีใหมลาสุดของเคร�องดูดควัน และเตาอินดักชั่นไวในเคร�องเดียวกัน ทำใหการเตรียมอาหารจานโปรด
ที่สมบูรณแบบกลายเปนเร�องงาย 

ฟงกชั่น AutoOn
เตาที่มีฟงกชั่น AutoOn จะสั่งใหระบบดูดควันทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่คุณเปดใชงาน
โซนทำอาหารของเตา ฟงกชั่น AutoOn จะปรับระบบดูดควันไปที่ระดับ 3 ที่กำหนดไวลวงหนา 
โดยที่คุณไมตองขยับนิ้วแมแตนอย ดังนั้นสิ่งเดียวที่คุณตองใหความสนใจก็คือการทำอาหาร
นั่นเอง

พลังแรงดูด 9+2 ระดับ 
ระบบดูดควันที่มาพรอมกับเตามีระดับความแรงในการดูดควันใหเลือกถึง 9 ระดับ และการตั้งคา
แบบ Intensive อีก 2 ระดับ เพ�อใหคุณสามารถเลือกใชระดับความแรงในการดูดควันไดอยาง
เหมาะสมกับทุกสถานการณการทำอาหาร ตั้งแตการตุนดวยไฟออนๆ ไปจนถึงการทอดอาหาร

ดูดซับกลิ่นที่ไมพึงประสงคไดโดยอัตโนมัติรอเวลาใหสเตกสุกพรอมเสิรฟ 
และดูแลอากาศใหสะอาดสดช�นไปพรอมกัน

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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FlexZones and CombiZones. 
When you’re cooking, the surface of the hob can sometimes get a little 

DirectSelect 1.0 touch control.
Easy to understand, even easier to use: the intuitive operation lets you
select cookingzones with ease and directly set the desired individual 
temperature levels. Also adjusting the ventilation level is quite easy.

crowded – especially when you’re expecting a lot of guests and have to 
prepare several courses at once. Whether you use one pot or several, or 
even position them one behind the other, with the induction hobs from 
Bosch the choice is all yours. Depending on the model, they are available 
with CombiZones or–for maximal flexibility–with FlexZones.

The best ingredients in our 
ventilation module.

  

Our new hobs with integrated ventilation modules are equipped with everything 
you need to reduce your effort and increase your enjoyment of cooking – like an 
EcoSilence Drive motor, a CleanAir module, and metal grease filters.

Ducted system. 
Hobs with an integrated ventilation module require either a ducted module 
or a recirculation module. The ventilation module’s air outlet is equipped 
with an adapter. If there’s an opening in the wall directly behind the extractor 
module, the ductwork can be connected directly.

Recirculation system. 
If there's no option to discharge the odours directly outdoors through a duct, 
a recirculation system needs to be installed. The recirculation module cleans 
the air with the help of an active carbon filter. The 700 cm² return-flow opening 
required for the recirculation module can easily be implemented by shortening
the baseboard.

 

Even if something goes wrong, everything turns out right. 
The integrated ventilation module is prepared for every mishap, large or small. 
In the unlikely event that liquid does penetrate into the module, it is reliably 
diverted to a reservoir. And if you spill even more liquid, don’t worry – the motor 
is so robust that neither water nor oil can damage it.

Finally, a hood that fits perfectly into your dishwasher. 
All the parts of the module are not only simple to remove from the top, they're 
also dishwasher-safe – whether it’s the air intake grill or the liquid reservoir, 
which is easily dismantled to save room in the dishwasher.

ขณะที่คุณกำลังทำอาหาร บางครั้งหนาเตาของคุณอาจมีภาชนะวางเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เวลาที่คุณตองตอนรับแขกหลายๆ คน และตองเตรียมอาหารหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน 
ไมวาคุณจะใชหมอแคใบเดียว หรือแมแตวางหมอเรียงกันหลายใบ เม�อใชเตาอินดักชั่น จากบอช 
ทางเลือกทั้งหมดจะขึ้นอยูกับคุณ เตาอินดักชั่นบางรุนจะมีเฉพาะฟงกชั่น CombiZones 
และบางรุนอาจมีฟงกชั่น FlexZones เพิ่มเติมขึ้นมาเพ�อความยืดหยุนในการใชงานสูงสุด 

งายในการทำความเขาใจ และงายยิ่งขึ้นเม�อใชงาน คุณสามารถเลือกโซนในการทำอาหารไดงาย 
และยังสามารถตั้งอุณหภูมิแยกไดตามตองการ รวมถึงสามารถปรับระดับการระบายอากาศไดงาย

สวนผสมที่ดีที่สุดในระบบดูดควันของเรา

หากไมสามารถระบายกลิ่นออกนอกอาคารโดยตรงผานทางทอ จำเปนตองติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศ ชุดระบบ
หมุนเวียนอากาศจะชวยฟอกอากาศโดยใชตัวกรองอากาศแอคทีฟคารบอนเปนตัวชวย การติดตั้งระบบหมุนเวียน
อากาศสามารถติดตั้งไดงายเพียงตัดพื้นตูใหสั้นลงและจำเปนตองมีชองระบายอากาศใตตูยาว 700 ตร.ซม. 

แมในเวลาที่เกิดเหตุการณไมคาดคิด ก็ไมใชปญหา
ระบบดูดควันในเตาถูกออกแบบมาใหสามารถรับมือกับเหตุการณไมคาดคิดทุกรูปแบบ ไมวาเล็กหรือใหญเม�อ
เกิดเหตุไมคาดคิด ที่ของเหลวจะไหลเขาไปในระบบดูดควัน ของเหลวดังกลาวจะถูกเบี่ยงใหไหลลงไปในถวย
ดักของเหลวไดอยางแมนยำ ถาคุณทำของเหลวหกใสมากกวานี้ ก็ไมตองกังวล – เพราะมอเตอรที่ใชมีความ
ทนทานมากจนน้ำและน้ำมันไมสามารถสรางความเสียหายได

ระบบเดินทอระบายอากาศ
เตาอินดักชั่นแบบระบบดูดควันตองมีชุดระบบเดินทออากาศ หรือชุดระบบหมุนเวียนอากาศ ที่ชองระบายอากาศ
ของระบบดูดควันมีการติดตั้งอแดปเตอร หากมีชองบนผนังที่ดานหลังของระบบดูดควันโดยตรง ก็จะสามารถ
เช�อมตอทอไดโดยตรง 

ในที่สุด เราก็ไดเคร�องดูดควันที่ใสเขาไปในเคร�องลางจานของคุณไดพอดี
ทุกสวนของเตาอินดักชั่นแบบมีระบบดูดควันนี้ไมเพียงแตงายตอการถอดขึ้นมาจากทางดานบนเทานั้น แตยัง
สามารถนำไปลางในเคร�องลางจานไดอีกดวย ไมวาจะเปนตะแกรงชองดูดอากาศ หรือถวยดักของเหลวก็สามารถ
ถอดแยกชิ้นสวนไดงาย เพ�อประหยัดพื้นที่ในเคร�องลางจาน

ระบบหมุนเวียนอากาศ

เตาอินดักชั่นแบบมีระบบดูดควันรุนใหมของเรา มีทุกอยางที่คุณตองการเพ�อลดความยุงยาก และเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการทำอาหารใหกับคุณ เชน มอเตอร EcoSilence Drive, ระบบกรองอากาศ CleanAir และแผนโลหะสำหรับกรองไขมัน

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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Hobs range

 

Serie | 8 Serie | 4 Serie | 2
Width

Serie  | 6

78 cm

80 cm

60 cm

30 cm

G
as

 H
ob

C
er

am
ic

s 
ra

di
nt

 H
ob

In
du

ct
io

n 
H

ob

60 cm

60 cm

30 cm

PPI82560MS

PKE611B17E PKK611B17E PKE645CA1E

PKE345CA1B

PIB375FB1E

PKF375FP1E

PCH6A5B90 PBP6B6B80 HGA120E59S

PKN675DB1A

PXY801DW4E PVQ731F15E

PXE675DC1E PIE631FB1E PID631BB1E

กลุมสินคาเตาอินดักชั่น, เซรามิคไฟฟา, แกส, โดมิโน, เตาแบบตั้งพื้น

40 |  | 41Hobs Hobs

Ho
bs



Induction Hob Specifications  
Cooktop Ventilation

Specifications

*สเปกสินคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบกับพนักงานขายหนารานอีกครั้ง

Serie l 6

PVQ731F15E*

125,900*

223 x 710 x 522

220-240

60; 50

110

Yes, Separate

7400

Direct Select,
9 power levels

Induction

4 Induction
cooking zones

childproof lock
Key Lock
Power management

    function

Touch

Control / Power
Levels

Features / 

Energy consumption
display

Convenience /
ความสะดวก

Safety
function / 
ความปลอดภัย

Safety device

Wipe protection 
function

Voltage (V)

Price / ราคา Market Price (inc. vat)

Type of control

Number of cooking
zones

MODEL / 

Type of heating 
element

Total Power (w)

General / 

Performance / 

Technical
information /

ประสิทธิภาพ

ขอมูลทั่วไป
รุน

คุณสมบัติ

Move Mode

Frying Sensor

Digital display

Residual heat
indicator

ReStart Function

Pan recognition
sensor

Quick Start Function

Dimensions of 
the product
(HxWxD) (mm.)

Frequency (Hz)

Length electrical
supply cord (cm)

 2 levels

Control / Power
Levels

Features /

Energy consumption
display

Convenience /
ความสะดวก

Safety
function / 

Safety device

Wipe protection 
function

Voltage (V)

Price / ราคา Market Price (inc. vat)

Number of cooking
zones

PPI82560MSPXY801DW4E PXE675DC1E PIE631FB1E PIB375FB1E PID631BB1E

3500 7400

TouchSelect, 
9 power

levels with
PowerBoost

DirectSelect,
17 power levels

with PowerBoost
and keep warm function

Induction Induction

25,900

Serie l 8 Serie  l 6 Serie l 4

59 x 780 x 450

2 4 2 34 FlexInduction

PerfectFry with
5 frying levels

 3 levels 3 levels

220-240

50; 60

150

47,900

51 x 592 x 522

220-240

50; 60

110

23,900

51 x 306 x 527

220-240

50; 60

110

52,900

51 x 606 x 527

220-240

60; 50

110

35,900

51 x 592 x 522

220-240

60; 50

110

Yes, Separate

72,900

56 x 792 x 512

220-240

50; 60

110

Yes, Separate Yes, Separate Yes, Separate Yes, Separate Yes, Separate

Power management
     function

Safety time-switch
     -off

Touch

7400

Direct Select,
17 power levels

with PowerBoost
and keep warm function

PerfectFry with
5 frying levels

Induction

2 Extended Flex
Induction cooking zones

childproof lock
Key Lock
Power management 

    function
Safety time-switch-off

childproof lock
Key Lock
Power management 

    function
Safety time-switch

    -off

childproof lock
Key Lock
Power management 

    function
Safety time-switch

    -off

childproof lock
Key Lock
Safety time-switch

    -off

childproof lock
Key Lock
Safety time-switch

    -off

Touch Touch

7400

DirectSelect, 
17 power

levels with 
PowerBoost

DirectSelect, 
17 power

levels with 
PowerBoost

DirectSelect, 
17 power

levels with 
PowerBoost

Induction

Touch

7400

Induction

Touch

3700

Induction

Touch

MODEL / 

Type of heating 
element

General / 

Technical
information /

ขอมูลทั่วไป
รุน

คุณสมบัติ

Move Mode

Frying Sensor

Digital display

Residual heat
indicator

ReStart Function

Pan recognition
sensor

Quick Start Function

Dimensions of 
the product
(HxWxD) (mm.)

Frequency (Hz)

Length electrical
supply cord (cm)

คุณสมบัติเตาอินดักชั่น
แบบมีระบบดูดควัน

*Product  available in Q3

คุณสมบัติเตาอินดักชั่น

ขอมูลทางเทคนิค

ความปลอดภัย

ขอมูลทางเทคนิค
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Ceramic Radiant Hobs
Specifications  

MODEL / 

Type of heating element

Total Power (w)

General / 

Performance / 

Technical
information /

PKN675DB1A PKF375FP1E

Control / Power LevelsFeatures / 

Convenience / 
ความสะดวก

Safety
function / 

Ceramic Radiant Ceramic Radiant

PKE611B17E

Ceramic Radiant

PKK611B17E

Ceramic Radiant

PKE645CA1E

Ceramic Radiant Ceramic Radiant

PKE345CA1B

Touch

7500

Serie l 8 Serie l 6 Serie l 2

Safety device

29,900 15,900

44 x 606 x 527 38 x 306 x 527

4 2 4

DirectSelect,
17 power levels

Touch

3500

DirectSelect,
17 power levels

Touch

6600

TouchSelect,
17 power levels

3 2

Touch

5700

TouchSelect,
17 power levels

Knobs

2900

4

Knobs

Knobs,
9 power levels

6600

Voltage (V)

Price / ราคา Market Price (inc. vat)

Type of control

Number of cooking zones

Digital display

Residual heat indicator

ReStart Function

Dimensions of the product
(HxWxD) (mm.)

Frequency (Hz)

Length electrical
supply cord (cm)

Childproof lock
Safety time-switch-off

Childproof lock
Safety time-switch-off

50; 60

220-240

60; 50

100

220-240

100

25,900

45 x 592 x 522

50; 60

220-240

100

21,900

45 x 592 x 522

60; 50

220-240

17,900

48 x 583 x 513

60; 50

220-240

100

13,900

42.5 x 288 x 505

50;60

220-240

Yes, Separate Yes, Separate Yes, Separate Yes, Separate Yes, Separate Yes, Separate

Childproof lock
Key Lock
Safety time-switch-off

Childproof lock
Safety time-switch-off
Power on indicator light

Power on indicator light

Serie l 4

Knobs,
9 power levels

คุณสมบัติเตาเซรามิคไฟฟา

ขอมูลทั่วไป

ประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

ความปลอดภัย

ขอมูลทางเทคนิค
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MODEL / 

Type of heating element

Total Power (w)

General / 

Performance / 
ประสิทธิภาพ

Technical
information /

HGA120E59S

Control / Power LevelsFeatures / 
คุณสมบัติ

Convenience / 
ความสะดวก

Safety
function / 
ความปลอดภัย

Serie l 6

Safety device

Voltage (V)

Price / ราคา Market Price (inc. vat)

Serie l 6 Serie l 2

Type of control

Number of cooking zones

Oven cooking method

Type of pan support

Dimensions of the
product (HxWxD) (mm.)

Frequency (Hz)

Length electrical
supply cord (cm)

PBP6B6B80

Gas, WOK burner

sword knobs

8000

14,900

45 x 582 x 520

4

9 power levels

Elongated cast iron 
pan support
Dishwasher safe 

60; 50

100

220-240

Electromagnetic for
each burner

Electromagnetic for
each burner

Elongated cast iron
pan support

Gas bottom Heat,
Gas Grill broiler

Gas heating for
cooker and hob

Knobs

10500

29,900

85 x 600 x 600

4

50 ; 60

120

220-240

Gas Hob SpecificationsThe world of Bosch 
gas hobs. 

Our German-designed gas hobs are available in a
range of different styles and burner configurations 
for greater cooking flexibility. 

PCH6A5B90

Gas, WOK burner

sword knobs

8000

17,900

45 x 582 x 520

4

9 power levels
with Flame Select

Elongated cast iron 
pan support
Dishwasher safe 

60; 50

100

220-240

Electromagnetic for
each burner

การออกแบบโดยมาตรฐานเยอรมัน ในทุกๆ รุนของเตาแกส Bosch
ชวยใหการปรุงอาหารสะดวก และมีประสิทธิภาพที่สมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น

โลกแหงเตาแกส Bosch

คุณสมบัติเตาแกส

ขอมูลทั่วไป
รุน

ขอมูลทางเทคนิค

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น

46 |  | 47Gas Hobs Gas Hobs

Ho
bs



With a wide variety of sizes, types and finishes to
choose from, it’s easy to find the right Bosch hood to

perfectly suit your kitchen's design. 

ดวยตัวเลือกท่ีหลากหลายของขนาด, ประเภท และดีไซนของ
เคร�องดูดควัน จึงทำใหคุณสามารถคนหาเคร�องดูดควัน
รุนท่ีเขากันกับดีไซนหองครัวของคุณท่ีสุดไดอยางลงตัว

48 |

Hood Solutions 
เคร�องดูดควันที่ใช

Island solutions
เคร�องดูดควันแบบติดกลางหอง

เคร�องดูดควันแบบติดกลางหองเปนการระบายอากาศที่เหมาะสมที่สุด
หากคุณมีครัวเปด และสวนทำอาหารของครัวไมไดอยูติดกำแพง 
เคร�องดูดควันแบบติดกลางหองของเราติดตั้งกับฝาเพดาน เหนือเตา
ทำอาหาร

An island hood is the perfect ventilation solution for 
you if you're looking for an open kitchen design and 
your kitchen block is not located next to a wall. 
Our island solution is mounted at the ceiling – above 
the cooking island.

Wall Solutions
เคร�องดูดควันแบบติดผนัง

คุณสามารถติดตั้งเคร�องดูดควันแบบติดผนังดานเดียวเพ�อความโดดเดน 
หรือ ติดในชองระหวางสองผนังไมวาจะติดตำแหนงไหน เคร�องดูดควัน
ของคุณก็จะกลมกลืนไปกับครัวของคุณ

You can install your wall hood as a standalone feature 
of your kitchen wall where it’s the perfect eye-catcher, 
or place it between two wall units. Either way, the wall 
hood integrates itself perfectly into your kitchen.

Built-in Solutions
เคร�องดูดควันแบบติดตั้งในเฟอรนิเจอร

เคร�องดูดควันแบบติดตั้งในเฟอรนิเจอรเหมาะสำหรับผูที่ตองการตูเก็บของ
ที่ตอเน�องกัน เคร�องดูดควันประเภทนี้สามารถติดตั้งไปในตูแขวน เหนือเตา 
ทำใหเคร�องดูดควันถูกซอนอยูหลังตู รูปแบบของเคร�องดูดควันบางแบบ
จะมีพื้นที่เหลือในตูสำหรับเก็บอุปกรณทำอาหารขนาดเล็ก หรือสมุนไพร
และเคร�องเทศ

Built-in solutions are perfect for those who prefer 
continuous wall-unit shelves. These solutions are integrated 
into wall units above the hob, so that the hood is more or less
hidden in the kitchen cabinets. Depending on the product, 
there will still be space in the upper unit to store smaller 
cooking utensils or herbs and spices.

The world of 
Bosch hoods.

โลกแหงเคร�องดูดควันจาก Bosch

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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At Bosch, ducted and recirculation
systems smell the same. Of nothing. 

Our hoods swiftly and reliably extract odours and grease particles from your kitchen. 
They create a consistently fresh feel good ambience before, during and after cooking. 
At the same time, they perfectly illuminate your worktop area. 

ที่ Bosch ไมวาจะเปนระบบการดูดอากาศออกไปดานนอก 
หรือระบบการหมุนเวียนอากาศภายใน ก็ไรกล่ินกวนใจ เชนเดียวกัน

เคร�องดูดควันของเราสามารถดูดกลิ่นและละอองน้ำมันออกจากหองครัวไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
ทำใหบรรยากาศภายในหองสดช�นอยูเสมอ ท้ังกอน ระหวาง และหลังการทำอาหารในขณะเดียวกันก็ใหแสงสวางกับพ้ืนท่ีทำครัวของคุณ

     and energy-efficient.
   เคร�องดูดควันมีระบบการหมุนเวียนอากาศที่ทรง
   พลัง และประหยัดพลังงาน

     The purified air is returned to the room.
   กลิ่นตางๆ และละอองน้ำมันจะถูกดูด และกรอง
   จากนั้นอากาศที่บริสุทธิ์ จะถูกหมุนเวียนกลับเขาสูภายในหอง

     no energy can escape (e.g. cold or heat).
   เหมาะกับหองที่ไมจำเปนตองมีชองเปดสำหรับการดูดอากาศออก
   เชน คอนโดมิเนียม ทำใหไมมีการรั่วไหลของพลังงาน
   (เชน ความเย็น หรือความรอน) 

Recirculation
ระบบการหมุนเวียนอากาศ

Ducting
ระบบการดูดอากาศออกไปขางนอก

  Ducted hoods are powerful and effective.
   ระบบการดูดอากาศพลังแรงสูง และมีประสิทธิภาพ

    filtered and ducted to the outside.
   กลิ่นตางๆ, ละอองน้ำมัน และไอน้ำจะถูกดูดเขาในเคร�อง,
   กรองอากาศ และดูดออกภายนอกอาคาร

     for instance from an open window.
   เหมาะกับหองครัวแบบเปด เชน อากาศที่เขามาผานทาง
   ชองหนาตางที่เปดไว

ความรูสึกผอนคลายในหองครัวที่เงียบสนิท
Relax in a uieter kitchen.

Design ดีไซน

Worktop Lighting
ระบบไฟสองสวางพื้นที่ทำครัว

LED lighting หลอดไฟ LED
LED lights offer a longer lifetime and use less energy
than conventional halogen lighting. Additional 
convenience is offered with SoftLight which gently 
fades lighting in and out with dimmer function.

หลอดไฟ LED มีอายุการใชงานที่นานขึ้น และใชพลังงานนอยกวา
หลอดไฟฮาโลเจนท่ัวไป ใหความสะดวกสบายเพ่ิมเติมดวย SoftLight
ซึ่งสามารถหรี่แสงสวางไดอยางนุมนวลดวยฟงกชั่นการหรี่ไฟ 

Halogen lighting หลอดไฟฮาโลเจน
Integrated halogen lighting ensures that the cooking
area is clearly illuminated. They are more efficient 
than standard lights and are designed to last longer.

หลอดไฟฮาโลเจนที่ติดตั้งไวในตัวเคร�องสามารถสรางความสวาง
ใหกับพ้ืนท่ีการทำอาหารไดอยางชัดเจนมีประสิทธิภาพสูงกวาหลอดไฟ
มาตรฐาน และไดรับการออกแบบใหมีอายุการใชงานที่นานขึ้น

Inner frame เฟรมดานใน
The patented Bosch inner frame is specially shaped to
permit an optimum flow of air and leading stability to the
hood. Without any edges, cleaning the frame is also easy.

เฟรมดานในของเคร�องดูดควัน Bosch ที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ถูกออกแบบรูปทรงมาเปนพิเศษ เพ�อใหมีการไหลของกระแสลมท่ีเหมาะสมท่ีสุด
และทำใหเคร�องดูดควันทำงานไดอยางม่ันคง ตัวเฟรมไมมีขอบ
จึงงายตอการทำความสะอาด

EcoSilence Drive®
มอเตอร EcoSilence Drive®

EcoSilence Drive® motor operates without carbon
brushes, eliminating the disadvantages of conventional
motors. Instead of energy loss, wear and noise, you get
efficiency, durability, and smooth operation.

มอเตอร EcoSilence Drive® ทำงานแบบไรแปรงถานคารบอน
ชวยกำจัดขอเสียของมอเตอรในแบบเดิมๆ แทนที่จะมีการสูญเสีย
พลังงาน, การสึกหรอ และเสียงดังรบกวน คุณจะไดสัมผัสกับ
ประสิทธิภาพ, ความทนทาน และการทำงานอยางราบร�น

To reduce motor noise even further, we have
optimised the airflow inside the hood. The 
result: low noise levels with high power.

เพ�อใหสามารถลดระดับเสียงการทำงานของมอเตอรไดมากยิ่งขึ้น
เราจึงไดทำการปรับปรุงระบบการไหลของกระแสลมภายในเคร�องดูดควัน
ผลลัพธที่ไดคือ ระดับเสียงการทำงานที่เงียบสนิท แตยังคงพลังแรงสูง
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Performance Convenience

Powerful extraction rate
อัตราการดูดควันที่ทรงพลัง
With models offering up to 1000m3 /h maximum
extraction and ventilating capibility, the Bosch line of 
efficient, high-performance hoods aids in removing 
steam, odours, grease and smoke quickly.
สำหรับเคร�องดูดควันประสิทธิภาพสูงจาก Bosch ที่มีความสามารถ
ในการดูด และ ระบายอากาศ ดวยกำลังดูดสูงสุด 1,000 ลบ.ม./ชม.
สามารถกำจัดไอน้ำ,กลิ่นไมพึงประสงค, น้ำมัน และควันไดอยางรวดเร็ว

Variable power settings
การตั้งคากำลังดูดแบบตัวเลข
Odours, smoke and moisture can be effectively
removed with the variable power settings on 
Bosch hoods. An intensive extraction setting on 
selected hood models provides an extra boost to
the performance of the hood when needed.
เคร�องดูดควันของ Bosch สามารถต้ังคากำลังในการดูดไดงายตามกำลัง
ที่ตองการเพ�อใหสามารถกำจัดกลิ่นตางๆ, ควัน และความชื้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และบางรุนจะมีการตั้งคาการดูดควันแบบเต็มกำลังเพ�อชวย
ปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร�องดูดควัน ใหทำงานไดดียิ่งขึ้น

Dishwasher-safe metal grease filters
แผนกรองไขมันสามารถลางในเคร�องลางจานได
All Bosch filters have up to 5 layers of filters and for
easy cleaning it can be safely loaded into any Bosch 
dishwasher for sparkling results.
แผนกรองของ Bosch ทั้งหมดประกอบไปดวยแผนกรองมากถึง 5 ชั้น
และทำความสะอาดงาย สามารถใสในเคร�องลางจานของ Bosch ไดทุกเคร�อง
เพ�อการลางทำความสะอาดใหกลับมาเหมือนใหม  

Active carbon filter
แผนกรองกลิ่นคารบอน
A recirculating kit with active carbon filter eliminates
unpleasant odours and is easy to install and replace.
ชุดอุปกรณระบบหมุนเวียนอากาศท่ีมีแผนกรองกล่ินคารบอน สามารถขจัด
กลิ่นไมพึงประสงค ทั้งยังสามารถติดตั้งและเปลี่ยนแผนกรองไดอยางงาย

After running
หลังจากการทำงาน
Continuing operation of the hood for approxten
minutes after normal usage ensure vapours and
odours are effectively removed.
การท่ีเคร�องดูดควันยังคงทำงานตออีกประมาณ 10 นาที หลังจากการใช
งานปกติจะชวยใหคุณมั่นใจไดวาไอระเหย และกลิ่นไมพึงประสงคถูกกำจัด
ออกอยางหมดจด

Automatic switch back
การกลับสูการทำงานเดิมอัตโนมัติ
When the intensive setting is selected, it may be set
to automatically revert back to a pre-defined normal 
level after a short period of time.
เม�อเลือกใชการต้ังคาแบบเต็มกำลัง เคร�องจะเปล่ียนกลับไปสูระดับการทำงาน
ปกติที่กำหนดไวลวงหนาหลังจากผานไประยะเวลาหนึ่งในชวงเวลาเพียงสั้นๆ

Electronic ‘clean-filter indicator’
ไฟเตือน “การทำความสะอาดแผนกรอง” ระบบอิเล็กทรอนิกส
A light is illuminated when the filter needs a cleaning,
ensuring optimal efficiency of the hood.
ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเม�อถึงเวลาที่จะตองทำความสะอาดแผนกรอง
เพ�อประสิทธิภาพในการใชงานเคร�องดูดควันที่ดีที่สุด  

Hoods.
Features and Benefits.

เคร�องดูดควัน คุณสมบัติและประโยชนการใชงาน

ประสิทธิภาพ ความสะดวก

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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MODEL / 

Design/Material

Max. air extraction (m³/h)

Operting Noise level (dB)

General / 

Performance / 
ประสิทธิภาพ

Technical
information /

DIB98JQ50 DWK98JM60 DWB97FM50 DFT63AC50 DHU635HZA

Features / 
คุณสมบัติ

Convenience / 
ความสะดวก

Island Hood
Stainless

Chimney Hood
 Black glass

180 x 598 x 280 132 x 600 x 495

Serie l 8 Serie l 6 Serie l 4 Serie l 2

54

860

Ducted/Recirculated

59,900

Dimensions exhaust air
744-924 x 898 x 600 
Dimensions recirculating

744-1044 x 898 x 600 

Dimensions exhaust air
928-1198 x 890 x 499  

Dimensions recirculating
988-1258 x 890 x 499  

130

168

50; 60

220-240

3-stage + 2 intensive

2 x LED

Yes, dishwasher safe

Touch control

EcoSilence Drive

55

840

Ducted/Recirculated

45,900

130

163

50; 60

220-240

3-stage + 2 intensive

2 x LED

Yes, dishwasher safe

LED, Touch control

EcoSilence Drive

Chimney Hood
Stainless steel

Dimensions exhaust air
635-965 x 900 x 500
Dimensions recirculating

635-1075 x 900 x 500 

65

710

Ducted/Recirculated

26,900

130

255

60; 50

220-240

3-stage + 2 intensive

2 x LED

Yes, dishwasher safe

LED, Touch control

Slimline Hood
silver color

68

360

Ducted/Recirculated

7,900

150

146

50; 60

220-240

3

2 x  LED

Yes, dishwasher safe

Push-Button Push-Button

Chimney Hood
Stainless steel

Dimensions exhaust air
635-965 x 900 x 500
Dimensions recirculating

635-1075 x 900 x 500

70

590

Ducted/Recirculated

20,900

130

220

50; 60

220-240

3

2 x LED

Yes, dishwasher safe

Built under Hood
 Stainless steel

73

330

Ducted/Recirculated

6,900

150

166

50; 60

220-240

3

2 x Halogen

Yes, dishwasher safe

Slide switch

Voltage (V)

Price / ราคา Market Price (inc. vat) / THB

Operating Mode

Motor

Metal Grease filter

Type of lamps used

Number of speed settings

Type of control

Dimensions of the
product (HxWxD) (mm.)

Frequency (Hz)

Length electrical
supply cord (cm)

DWB91PR50A*

Chimney Hood
Stainless steel

64

964

Ducted/Recirculated

45,900*

130

265

50; 60

220-240

3-stage + 2 intensive

 3 x LED

Yes, dishwasher safe

LED, Touch control

EcoSilence Drive

Connection rating (W)

DWB96BC50

คุณสมบัติเคร�องดูดควัน

Hood Specifications  

Dimensions exhaust air
628-954 x 898 x 500
Dimensions recirculating

628-1064 x 898 x 500

*Product available in Q2

ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทางเทคนิค
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Where seamless design 
meets long-lasting freshness. 

With the Bosch Built-in Bottom Freezer Fridge, you truly get to enjoy 
the best of both worlds: design and functionality. It blends seamlessly
into any kitchen design, while the VitaFresh plus freshness system keeps 
your fruits and vegetables fresh for up to 2 times longer.

ตูเย็นที่เขากับทุกสไตล พรอมกับเก็บรักษาอาหารใหสดนานขึ้น

ตูเย็นบิวทอินแบบมีชองแชแข็งดานลางจากบอช ใหคุณไดสัมผัสกับความสมบูรณแบบในทั้ง 2 ดาน 
คือ ดีไซน และฟงกชั่นการทำงาน ที่สามารถนำไปติดตั้งเขากับหองครัวดีไซนตางๆ ไดอยางกลมกลืน 
นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความสด VitaFresh plus เพ�อการเก็บรักษาผัก และผลไมของคุณ
ใหคงความสดใหมไวไดนานขึ้นถึง 2 เทา 

Vegetable กัผ ผลไมVitaFresh plus VitaFresh plusFruits 

Asparagus

Broccoli

หนอไมฝรั่ง

Cabbage 
กะหล่ำปลี

Carrots
แครอท

Lettuce

Mushrooms

up to 10 days

up to 10 days

up to 50 days

up to 23 days

up to 14 days

up to 3 days

up to 120 days

up to 15 days

up to 20 days

up to 30 days

up to 3 days

up to 4 days

Apples

Cherries

Grapes

Kiwi
ีวีก

Raspberries

Strawberries

Storage Guide+
คำแนะนำในการเก็บรักษา

+ Actual storage life of fruits and vegetables may vary depending on the state of the food
item when bought, type of storage compartment and different test and storage conditions.
ระยะเวลาการเก็บอาหารประเภทผักและผลไมอาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความสดของอาหารตอนที่ซื้อมา,
ประเภทของชองแช และสภาวะการทดสอบและการจัดเก็บที่แตกตางกันไป 

บร็อคโคลี

ผักกาดหอม

เห็ด

สูงสุด 14 วัน

สูงสุด 23 วัน

สูงสุด 3 วัน

สูงสุด 50 วัน

สูงสุด 10 วัน

สูงสุด 10 วัน สูงสุด 120 วัน

สูงสุด 15 วัน

สูงสุด 20 วัน

สูงสุด 30 วัน

สูงสุด 3 วัน

สูงสุด 4 วัน

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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With Power Ventilation, cool air and moisture are 
evenly circulated within the fridge compartment. 
The result? Your fruits and vegetables stay succulent 
and delicious, ready to be consumed whenever you 
please.

Engineered for long-lasting 
freshness.
เทคโนโลยีที่ถูกคิดคนขึ้นมาเพ�อการเก็บรักษาความสด
ของอาหารใหนานขึ้น

การทำความเย็นที่สม่ำเสมอเพ�ออุณหภูมิ
ที่เหมาะสมในการเก็บอาหาร

The Built-in Bottom Freezer Fridge
comes with an innovative Vitafresh 
plus compartment to keep your food 
fresh for up to 2 times longer.

Humidity levels in the compartment 
can be easily regulated via an advanced 
slider, to create the ideal storage 
conditions for your fruits and vegetables.

ตูเย็นบิวทอินแบบมีชองแชแข็งดานลางจากบอช 
มาพรอมกับเทคโนโลยีชองแชที่มีระบบรักษาความสด 
VitaFresh plus ที่เก็บรักษาความสดของอาหาร
ไดนานขึ้นถึง 2 เทา 

ที่ชองแช VitaFresh plus มีปุมเล�อนสำหรับ
ปรับระดับความชื้น เพ�อใหคุณสามารถปรับระดับ
ความชื้นใหเหมาะสำหรับการเก็บอาหารประเภทผัก 
และผลไม

ระบบ Power Ventilation ชวยใหลมเย็นและความชื้นภายในตูเย็น
สามารถหมุนเวียนไดอยางทั่วถึง ผลลัพธที่ไดคือ ผักและผลไมจะยังคง
มีความสด และรสชาติอรอย พรอมนำไปรับประทานไดทุกเม�อที่คุณตองการ

Consistent cooling for 
optimal food storage.

1. Cooling of air by evaporator at the back wall
    ทำความเย็นใหกับอากาศภายในโดยใชคอยลเย็นที่อยูตรงผนังดานหลัง

2. Cool air sinks and hot air rises
    ลมเย็นเคล�อนตัวลงดานลาง และลมรอนลอยตัวขึ้นดานบน

3. Fan circulates the air and speeds up the convection
    พัดลมทำหนาที่หมุนเวียนอากาศ และเรงใหเกิดการหมุนเวียนอากาศเร็วขึ้น

4. More even temperature distribution in the fridge
    อุณหภูมิภายในตูเย็นกระจายตัวไดอยางสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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Useful features to help you 
save for what truly matters.
คุณสมบัติที่สำคัญเพ�อการใชตูเย็น
แบบประหยัดพลังงาน

The Built-in Bottom Freezer Fridge also comes 
with additional features that help you save on 
time and energy consumption.

ตูเย็นบิวทอินแบบมีชองแชแข็งดานลางมาพรอมกับคุณสมบัติ
การทำงานตางๆ ที่จะชวยใหคุณประหยัดทั้งเวลา และพลังงาน 

Our Built-in Bottom Freezer Fridge doesn't just keep your food fresh, 
it is also ergonomically designed for easy access. By keeping the main 
compartment at eye level, you no longer have to bend your back as 
frequently to access your daily food items and ingredients.

ตูเย็นบิวทอินแบบมีชองแชแข็งดานลางของเราไมเพียงชวยรักษาความสดใหมใหกับอาหารของคุณเทานั้น 
แตยังออกแบบมาใหรับกับสรีระ เพ�อใหคุณหยิบอาหารออกมาจากตูเย็นไดงาย เพราะอาหารสวนใหญ
ของคุณจะอยูในชองแชเย็นที่อยูในระดับสายตา จึงไมจำเปนตองกมหลังเวลาหยิบอาหารออกจากตูเย็นบอยๆ 
อีกตอไป 

The NoFrost technology saves you 
the hassle of having to manually 
defrost your freezer compartment 
by preventing ice built-up.

เทคโนโลยี NoFrost ชวยใหคุณไมตองยุงยาก
กับการละลายน้ำแข็งในชองแชแข็ง ดวยการปอง
กันการกอตัวของน้ำแข็ง 

The VarioInverter compressor 
adjusts its speed and energy 
consumption according to its 
surroundings and fridge contents, 
to conserve energy without 
compromising on cooling 
performance.

คอมเพรสเซอร VarioInverter จะปรับ
ความเร็ว และการใชพลังงานตามสภาวะแวดลอม 
และอาหารที่แชไวในตูเย็น เพ�อประหยัดพลังงาน
แบบไมลดประสิทธิภาพการทำความเย็น 

NoFrost and Variolnverter

Thoughtfully designed 
for your back.
การออกแบบที่คิดมาเปนอยางดี เพ�อดูแลสุขภาพของคุณ

Ergonomic bottom freezer design 

การออกแบบใหรับกับสรีระโดยใหชองแชแข็งอยูดานลาง 

คุณจะตองกมหลังบอยๆ เวลาหยิบอาหารออกจากตูเย็น
คุณจะกมหลังนอยลง เวลาหยิบอาหารออกมาจากตูเย็น 
เพราะอาหารสวนใหญจะถูกเก็บไวในชองแชเย็นที่อยูในระดับสายตา 

ตูเย็นแบบมีชองแชแข็งอยูดานบน ตูเย็นแบบมีชองแชแข็งอยูดานลาง

NoFrost*

*เฉพาะสินคารุน KIN86AF30J เทานั้น
*Available Only model KIN86AF30J

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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MODEL / 

Capacity Net (Q)

noFrost

SuperCooling

General / 

Fridge
Compartment

KIS87AF30J

Convenience 
and safety/  

ความสะดวก
และปลอดภัย

Manual

74,900

Serie l 6

Price / ราคา Market Price (inc. vat) / THB

Defrost process
freezer section

Temperature adjustable
fridge

Reversible Door Hinge

Vario shelf

Temperature adjustable
freezer

Material of the shelves

Dimensions of the product (mm)

Freezer
Compartment Pull out drawer

KIN86AF30J

9 9

Automatic

1772 x 558 x 5451775 x 560 x 550

Safety glassSafety glass

85,900

Door opened indicator
freezer

Features /
คุณสมบัติ

VitaFresh Plus

Built-in Specifications
คุณสมบัติตูเย็นบิวทอิน

Vacuum Insulation Panel 
prevents external condensation

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น

ขอมูลทั่วไป
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Bosch – a brand you can trust.

 
 

 

Dishwashers

Reliability guaranteed. No compromises.

All Bosch home appliances are produced with maximum care with high-quality 
materials. We promise it in our 2-year manufacturer’s warranty on all appliances. 

Anti-flood
Lifetime

Lifetime anti-flood warranty

AquaStop™ Plus anti-flood protection, guaranteed for the life of the dishwasher. 
For added security and safety, all Bosch dishwashers have an AquaStop™ Plus 
device that cuts off the water supply directly at the tap outlet in case of leaks. 
Unlike other anti-flood devices, the AquaStop™ Plus operates 24 hours a day, 
7 days a week, provided the dishwasher is switched on at the mains. 

10 Years* Rust-through warranty for the inner tub
รับประกันสภาพตัวถังดานในปลอดสนิม นาน 10 ป*

รับประกันการปองกันน้ำลนตลอดอายุการใชงาน

รับประกันความนาเช�อถืออยางไมหยุดย้ัง เคร�องใชไฟฟาจาก บอช ท้ังหมดไดรับการผลิตดวย
การเอาใจใสอยางดีที่สุดโดยการใชวัสดุที่มีคุณภาพสูง เราใหคำมั่นสัญญาดวยการรับประกัน
สินคาทุกช้ินนานถึง 2 ป

AquaStopTM Plus คือระบบปองกันน้ำลนออกจากเคร�องที่รับประกันตลอดอายุการใชงาน
ของเคร�องลางจาน เพ�อความปลอดภัยและระบบนิรภัยที่แนนหนายิ่งขึ้นสำหรับเคร�องลางจาน Bosch
ทุกเคร�อง ระบบ AquaStopTM Plus จะตัดการจายน้ำที่กอกน้ำทันทีที่เกิดการรั่วซึม แตกตางจาก
อุปกรณปองกันน้ำลนระบบอ�นๆ เน�องจากระบบ AquaStopTM Plus สามารถทำงานไดตลอด 24 ชั่วโมง
แบบ 7 วันตอสัปดาห เม�อมีการเปดสวิตชเคร�องลางจานที่แหลงจายไฟหลัก

แบรนดที่คุณเช�อมั่น

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น

เคร�องลางจาน
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We have developed special surface treatments as well as production and joining 
technologies that are precisely tailored to the materials used in the interior of our 
dishwashers. We also use high-quality sheets of stainless steel. As a result, we 
are able to offer a 10 year warranty against interior rust-through on all of our 
dishwashers as standard. 

เราไดพัฒนาการรักษาสำหรับพื้นผิวแบบพิเศษ เชนเดียวกับเทคโนโลยีการผลิต และการเช�อมตอ
ท่ีมีความประณีตเหมาะสมกับวัสดุท่ีใชภายในเคร�องลางจานของเราโดยเฉพาะ นอกจากน้ี เรายังใชแผน
สแตนเลสสตีลคุณภาพสูง ดวยเหตุน้ี เราจึงมีมาตรฐานการรับประกันตัวถังดานในวาสามารถปองกัน
การเกิดสนิมเปนระยะเวลานานถึง 10 ป 
*ตามขอกำหนด และเง�อนไขการใชงาน และการดูแลรักษาท่ีกำหนดไวในคูมือ



ทำไมตองใชเคร�องลางจาน

World’s No.1
Dishwasher brand

The World Record holder in water and energy efficiency –
Helping you save money and the environment at the same time.

Zeolith Drying for Lower energy usage
การอบแหงดวย Zeolith 
เพ�อการใชพลังงานที่นอยที่สุด
Only Bosch dishwasher contain Zeolite, reducing
energy consumption by up to 30% compared to
Energy Efficient Class A, Europe’s highest standard.

เทคโนโลยีเฉพาะในเคร�องลางจานบอช ชวยลดการใชพลังงานได
มากถึง 30% จัดการใชพลังงาน อยูในกลุม A ซึ่งเปนมาตรฐาน
สูงที่สุดของยุโรป

Heat Exchanger
เคร�องแลกเปลี่ยนความรอน
Uses residual heat to rinse and dry dishes, saving
energy, Reducing temperature shock, and providing
hygienically clean results by not drawing air from
outside the dishwasher.

การใชความรอนคงเหลือในการลางน้ำและการอบแหง ชวยประหยัด
พลังงาน ลดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยฉับพลันและให
ผลลัพธในการลางจานท่ีสะอาด ถูกสุขอนามัยโดยไมไดดูดอากาศจาก
ภายนอกเคร�องลางจาน

AquaSensor
Monitors the progress of the wash and decides
the exact temperatures, Duration and amount of
water used, saving 4 litres of water every cycle.

ระบบตรวจสอบข้ันตอนในการลาง และเลือกอุณหภูมิไดอยางแมนยำ
รวมถึงระยะเวลา ปริมาณน้ำที่ใช ชวยใหประหยัดน้ำไดถึง 4 ลิตร
ในทุกๆรอบการลาง

Load Sensor
The load weight is detected by a rotary speed 
sensor, which recognizes the water level. This
optimizes water usage for half or partial loads, 
resulting insaving for your utility bills.

การตรวจจับน้ำหนักของภาชนะท่ีใสโดยเซ็นเซอรชวยใหรูถึงระดับน้ำ
โดยปรับปริมาณน้ำไดสำหรับการใสภาชนะเพียงครึ่ง หรือเต็มตู
ผลที่ได คือชวยในการลดคาน้ำใหกับคุณ

Advanced Filter System
ระบบกรองน้ำแบบขั้นสูง
An additional 50% of surface area allows
up to 15% more water to be circulated
through the system, providing a more
effective cleaning performance.

การเพ่ิมข้ึนอีก 50% ของบริเวณพ้ืนผิว สามารถ
ทำใหน้ำสามารถผานไดมากข้ึนถึง 15% ชวยให
สามารถลางไดอยางเต็มประสิทธิภาพ

Source : Euromonitor, volume sales, 2019
ที่มา : Euromonitor, ยอดขายป 2019

เจาของสถิติโลกแหงการประหยัดน้ำและพลังงาน
ชวยใหคุณประหยัดคาใชจาย และสิ่งแวดลอมในขณะเดียวกัน

ActiveWater Technology
เทคโนโลยี ActiveWater
The world’s first in water efficiency multiplies 
the cleaning power of every drop of water 
by 400 times, resulting in optimum dishwashing 
results with only 6.5 lites of water used per 
wash.

ครั้งแรกของโลกกับระบบการใชน้ำที่สามารถใชน้ำทุกหยด
ไดอยางคุมคา ถึง 400 เทาตัว เราสามารถใชทรัพยากรอยาง
คุมคาโดยใชน้ำเพียง 6.5 ลิตร ตอหนึ่งรอบ 
*เม�อใช Program ECO 50°C

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น
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Built in Dishwasher
for your kitchen.
เคร�องลางจานแบบบิวทอินสำหรับหองครัว

Semi-integrated
เคร�องลางจานแบบติดตั้งในเฟอรนิเจอร  

Fully integrated
เคร�องลางจานแบบติดตั้งซอนในเฟอรนิเจอร  

Integrate your dishwasher for a
seamless look.
ติดตั้งเคร�องลางจานของคุณใหมีความกลมกลืน
กับเฟอรนิเจอร

Can be fitted with a door panel to match
the design of your kitchen cabinetry
สามารถติดตั้งหนาบานประตูเพ�อใหเขากับดีไซน
ของชุดตูในหองครัว

Can be concealed entirely behind a door panel  
to match the design of your kitchen cabinetry
สามารถติดตั้งแบบซอนไวหลังบานประตูเต็มบาน 
เพ�อใหเขากับดีไซนของชุดตูในหองครัว
Control panel neatly integrated into the top  
of the dishwasher door 
แผงควบคุมถูกจัดวางไวอยางประณีตที่ดานบนของ
ประตูเคร�องลางจาน
Continuous kick panel provides seamless integration
Kick panel เปนแบบตอเน�อง เพ�อการติดตั้งแบบไรรอยตอ
Optional stainless steel front panel accessory
แผงดานหนาที่ทำจากสแตนเลสเปนอุปกรณเสริม

Continuous kick panel provides
seamless integration 
Kick panel แบบตอเน�อง เพ�อการติดตั้ง
แบบไรรอยตอ

A Bosch fully integrated dishwasher is
designed to fit your new kitchen to perfection.
เคร�องลางจานแบบติดตั้งซอนไวในเฟอรนิเจอรจาก Bosch 
ถูกออกแบบมาให เขากันกับหองครัวใหมของคุณอยางสมบูรณแบบ

Continuous
kick panel

Matches kitchen 
cabinetry 
เขากันไดดีกับชุดตูในหองครัว*

Kick panel 
แบบตอเน�อง
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Discover the features available
as standard in our new 
range of dishwashers. 

Our new Bosch dishwashers come with many convenient features 
included as standard. Quieter, more efficient and with improved safety 
features, you can enjoy more family time and perfectly clean dishes every time. 

พบกับคุณสมบัติมาตรฐานในเคร�องลางจานรุนใหมของเรา

เคร�องลางจาน Bosch รุนใหมมาพรอมกับคุณสมบัติเพ�ออำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐาน
การทำงานเงียบสนิท, ประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีคุณสมบัติดานความปลอดภัยที่ไดรับ
การพัฒนาเพ�อใหคุณไดใชเวลากับครอบครัวไดมากขึ้น และลางจานไดสะอาดเหมือนใหมทุกครั้ง

EcoSilence Drive® 

DosageAssistTM detergent system

 

 

Our advanced motor has been built to provide you 
with maximum efficiency, economy, and durability 
while operating. EcoSilence Drive® wash and drain
pumps work without brushes, resulting in ultra-
silent performance and top results.

Detergent tablets are dissolved efficiently in a 
special tray, preventing these tablets sticking in 
between dishes, pots and pans for an enhanced 
cleaning performance.

VarioSpeedTM Plus-
Express wash option

 

With the feature, you can look forward to 100%
cleanliness in only up to 66% of dishwashing time,
Without sacrificing any washing and drying results.

 

 

Half Load
Unlike other systems that only wash in either the top 
or bottom baskets, Half load provides the best possible 
wash performance for dishes stacked anywhere within 
the dishwasher.

เคร�องลางจานของเราทำงานดวยมอเตอรที ่มีความล้ำหนา
เพ�อใหคุณไดรับประสิทธิภาพที่ดีที่สุด, ความประหยัด และความ
ทนทานในการใชงานมอเตอร EcoSilence Drive® สำหรับการ
ปมน้ำลางจานและปมน้ำทิ้ง ทำงานไดโดยไมใชแปรงถาน จึงทำงาน
ไดเงียบสนิท และใหผลลัพธที่ยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑลางจานชนิดเม็ดนั้นถูกละลายไดดีในถาดที่ออกแบบ
มาเปนพิเศษ เพ�อปองกันผลิตภัณฑลางจานติดอยูระหวางจาน
หมอ และ กระทะ ทำใหการลางจานมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

แตกตางจากระบบอ�นที่ลางไดจากทางดานบนและดานลาง ระบบ Half Load 
ทำใหการลางภาชนะที่วางไดทุกตำแหนงไมวาจะตำแหนงไหนนั้นก็สะอาดทุกชิ้น

ดวยคุณสมบัตินี ้ คุณสามารถคาดหวังความสะอาดแบบ 100% 
ในขณะที่ใชเวลาลดลงสูงสุดถึง 66% ของการลาง โดยไมทำให
ประสิทธิภาพการทำความสะอาดและอบแหงลดลง
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VarioDrawer™ and VarioDrawer™ Pro 

A third loading level for cutlery and utensils. VarioDrawer™ Pro 
provides loading flexibility for larger items. 

ชั้นวางของชั้นที่สาม มีไวสำหรับใสเคร�องใชบนโตะอาหารและเคร�องใช
สำหรับการทำอาหาร VarioDrawerTM Pro ชวยเพิ่มความยืดหยุนในการ
ใสสิ่งของที่มีขนาดใหญขึ้น

3 Stage Rackmatic™

Height-adjustable upper basket provides nine different loading 
positions for easy loading. Can be adjusted on an angle to accommodate 
taller plates in the bottom basket and taller glasses in the upper basket. 

ตะกราชั้นบนปรับความสูงได สามารถวางภาชนะไดตางกันถึง 9 ตำแหนง เพ�อให
คุณสามารถใสสิ่งของที่จะลางไดงาย สามารถปรับเอนไดเพ�อรองรับการจัดสรร
พื้นที่สำหรับจานที่สูงกวาปกติในตะกราชั้นลาง และแกวทรงสูงในตะกราชั้นบน

Basket systems : 

  red touchpoints

  touchpoints and premium handles

ระบบตะกรา :

 VarioTM ตะแกรงแบบพับได จำนวน 2 ตะแกรง
 VarioFlexTM ตะแกรงแบบพับไดจำนวน 4 ตะแกรง
 VarioFlexTM ตะแกรงแบบพับได จำนวน 8 ตะแกรง,

  จุดสัมผัสสีแดง
 VarioFlexTM Pro ตะแกรงแบบพับได จำนวน 14 ตะแกรง, 

  จุดสัมผัสสีแดง และมือจับแบบพรีเมียม

Thanks to their flexibility, our Bosch dishwashers make it easy for you to get 
all your dishes cleaned all at once – even with larger pots and pans. 

Discover our flexible drawer and basket systems:

ขอบคุณเคร�องลางจาน Bosch ของเราที่ปรับไดตามความตองการ คุณจึงสามารถลางจานทุกใบใหสะอาด
เหมือนใหมพรอมกันไดอยางรวดเร็ว แมแตหมอและกระทะใบใหญ

ลิ้นชักและระบบตะกราที่มีความยืดหยุนของเรา:

No matter what is on your plate,
we have you covered.
ไมวาคุณจะมีอะไรอยูบนจานของคุณ เราก็สามารถจัดการใหไดหมด

Dishwashers Dishwashers
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Your guide to our wash programmes
and options: 
คำแนะนำในการใชงานโปรแกรมการลางจาน 
และตัวเลือกตางๆ:

Automatic programmes By choosing the automatic programmes, your dishwasher will assess how soiled the
items are and adjust the programmes time and temperature accordingly. 
เม�อเลือกโปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ เคร�องลางจานของคุณจะประเมินระดับความสกปรก และปรับ
ระยะเวลาการทำงานของโปรแกรม และอุณหภูมิไดอยางสอดคลอง

Eco 50°C Save on your utility bills and reduce the impact on our environment by using
this water and energy efficient program  for mixed loads. 
ประหยัดคาน้ำคาไฟ และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวยโปรแกรมการใชน้ำและพลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพสำหรับการลางภาชนะเคร�องใชหลายอยางพรอมกัน 

Intensive 70°C 

Silent 40dB 50°C Washes dishes exceptionally quietly at just 40 dB, perfect for eat-in
kitchens, open spaces or running  your dishwasher at night.  
ลางจานเงียบสนิทที่ระดับเสียงแค 40dB เหมาะสำหรับหองครัวที่มีมุมรับประทานอาหารในตัว พื้นที่เปดโลง
หรือสำหรับการใชงานเคร�องลางจานเวลากลางคืน

โปรแกรมการทำงานอัตโนมัติ

Clean your dishes under 30 mins without any drying
โปรแกรมลางจานดวนภายใน 30 นาที โดยไมมีการอบแหง

 
*Features vary depending on models. Please check individual product specifications.
*คุณสมบัติแตกตางกันไปในแตละรุน โปรดตรวจสอบขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรุน

Glass Wash 40°C Gently cleans glasses such as high-quality crystal stems while providing
optimum drying to add an extra sparkle to your glassware.
สามารถลางแกวไดอยางออนโยน เชน แกวคริสตัลเนื้อดีแบบมีกาน และอบใหแหงดวยอุณหภูมิที่เหมาะสม
เพ�อเพิ่มความเงางามใหกับเคร�องแกวของคุณ

Super Wash 60°C With high water pressure and high temperatures, the Super Wash programmes
leaves even the dirtiest of dishes brilliantly clean and dry. 
ดวยแรงดันน้ำที่มีความแรงสูงและอุณหภูมิสูง ทำใหโปรแกรม Super Wash สามารถลางคราบสกปรก
ที่กำจัดออกยาก เหลือไวแตจานที่สะอาดพรอมกับการอบแหงใหแวววาว

Wash Programmes I โปรแกรมการลางจาน

An intensive wash cycle designed for heavily soiled dishes such as pans
with baked-on food.
เปนโปรแกรมการลางจานแบบเขมขน ออกแบบมาสำหรับภาชนะที่สกปรกมาก เชน ถาดที่ใชในการอบอาหาร

Pre-Rinse Uses only cold water to rinse dishes, ideal for odour reduction of dirty
dishes before full wash cycles.
การลางจานในข้ันตอนน้ีจะใชน้ำเย็นเทาน้ัน ชวยลดกล่ินไมพึงประสงคออกจากจานท่ีสกปรกกอนรอบการลางจานจริง

Quick 45°C (30 mins)

Introducing our advanced features
in selected models. 

Our clever dishwashers include advanced features that offer you even 
more convenience and flexibility. 

ทำความรูจักกับคุณสมบัติการทำงานขั้นสูงของเคร�องลางจาน

เคร�องลางจานอัจฉริยะของเรา มาพรอมกับคุณสมบัติการใชงานขั้นสูง 
เพ�อใหคุณไดรับความสะดวกสบาย และการใชงานที่ยืดหยุนมากขึ้น

TimeLight™ 
You might not hear anything coming  from your dishwasher, but it still might be on. 
To prevent  you from interrupting the cycle, we’ve developed TimeLight™: an
illumination that projects the remaining wash cycle time onto the floor when the
dishwasher is in operation. 
ระหวางท่ีเคร�องกำลังทำงาน คุณอาจไมไดยินเสียงอะไรออกมาจากเคร�องลางจานของคุณเลย เพ�อปองกัน
ไมใหคุณไปรบกวนการทำงานของเคร�องลางจาน เราจึงไดพัฒนาไฟ TimeLightTM : ซ่ึงเปนแสงสวางท่ีฉาย
ใหเห็นระยะเวลาคงเหลือของรอบการลางจานลงบนพ้ืนระหวางท่ีเคร�องกำลังทำงาน

10 year anti-rust warranty รับประกันตัวถังปลอดสนิมนาน 10 ป
Our appliances are made from top quality materials and in addition to our
standard  appliance warranty, we provide a free-of-charge warranty against
rusting-through of the dishwasher’s stainless steel inner cavity.
เคร�องลางจานของเราผลิตขึ้นจากวัสดุคุณภาพชั้นเลิศ นอกเหนือจากการรับประกันมาตรฐานของเรา
เรายังมีการรับประกันการปลอดสนิมของตัวถังดานในที่ทำจากสแตนเลสสตีลของเคร�องลางจาน

 
สำหรับเคร�องบางรุนที่มีไฟ InfoLight ซึ่งเปนไฟ LED สีแดงที่สามารถสองสวางไปที่พื้นในระหวางที่เคร�อง
กำลังลางจาน และจะหายไปเม�อสิ้นสุดขั้นตอนการอบแหง

InfoLight™
Selected models feature InfoLight™ – a red LED light that discreetly beams onto
the floor during the wash cycle and disappears after the drying cycle is complete. 

Wine glasses should be washed by hand. Or by Bosch.
แกวไวนควรลางดวยมือ หรือดวย Bosch

Accessory อุปกรณเสริม

ถาด GlassSecure ชวยปกปองเคร�องแกวของคุณ ดวยการออกแบบมาสำหรับเคร�องลางจาน Bosch
ที่มีระบบตะกรา VarioFlexTM โดยเฉพาะ ถาดนี้จึงสามารถยึดแกวไวนแบบมีกานใหอยูกับที่ไดอยางแนนหนา
กลไกการล็อคจะสามารถยกและยึดแกวไวนไดพรอมกันสูงสุด 4 ใบ แกวจะถูกเอียงทำมุม และอยูในตำแหนง
ที่ชวยใหสามารถลางแกวไดสะอาดหมดจดและการอบแหงที่สามารถปองกันแกวไดอยางดีเยี่ยม

The GlassSecure Tray protects your glasses. Designed for Bosch dishwashers
equipped with any VarioFlex™ basket system, this unique tray securely holds four
long stemmed glasses in place. The locking mechanism lifts and secures all four
glasses at once. Glasses are angled and positioned to provide optimum cleaning
and drying with the highest glass protection.
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Dishwasher  Specifications
คุณสมบัติเคร�องลางจานแบบบิวทอิน

SMV68TX06E SMV46MX03E SMI46MS03E
Serie l 4

MODEL

Energy efficiency (EU)
Water consumption

Volume (Place setting)
Interior Tub

A+++ A++

9.5 L

12+2
Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel

3D airFlow

4
6

AquaSensor &
Load Sensor

AquaSensor &
Load Sensor

AquaSensor &
Load Sensor

12+2

6
3
5

6
3
5

VarioFlex Pro with
red touchpoint

9.5 L

Wash Programmes
Options
Cleaning temperature

Consumption
Rates

Aqua Sensor /
Load sensor
ActiveWater :
Hydraulic system
Dosage Assist Basket
Heat Exchanger
Top shower
Noise Level

Features

Basket System

Drawer System
Rackmatic 3-stage
Upper Basket

Basket

Aqua Stop
Childproof control lock
Glass protection
technology

Safety

Market Price (THB)

Specification

Electronic Delay
Timer (Finish in)
Control panel
Electronic Refill Indicator
Machine Care Programme

Convenience

General
information

Perfect Dry by
ZeolithTM

Special
Technology

Household size /
Capacity

A++

9.5 L

12+2

Digital

Electronic 24/7

52,900

Electronic 24/7

37,900

Electronic 24/7

34,900

Dimension / ขนาด (cm.)
(H x W x D) 

Serie l 6

Hydrolic System Hydrolic System Hydrolic System

1-24 hrs

Digital

1-24 hrs

Digital

1-24 hrs

Water tank Water tank

42 dB 44 dB 44 dB

VarioDrawer Pro

VarioFlex

VarioDrawer

VarioFlex

VarioDrawer

กลุมสินคาเคร�องลางจาน
Dishwasher range
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At Bosch, the high standards apply not only to our premium products but also to our
customer service – from sales and installations to after-sales follow-up. 

Customer Service Centre and Bosch Experience Centre

Bosch Experience Centre Customer service centre
ศูนยบริการ และ บอช เอ็กซพีเรียนซ เซ็นเตอร

Customer Service
ศูนยบริการเคร�องใชไฟฟาบอช

พบกับ บอช เอ็กซพีเรียนซ เซ็นเตอร ไดที่
2034/31-39 ชั้น 1 อาคาร อิตัลไทยทาวเวอร
ถนน เพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 
บริการลูกคาสัมพันธ +662 495 2424

All Bosch home appliances are produced 
from premium quality materials  and engineered 
to the highest standards. We promise it in our 
2-year manufacturer’s warranty on all appliances.

We are committed to quality even when 
it comes to after sales service. No one 

knows our appliances better than our highly 
trained service engineers. They work with the latest 
equipment to analyze, diagnose and repair using 
only the  original Bosch spare parts.

Once your guarantee period is over, 
we are still there to assist you. You can  rely on 
expert care and first rate service throughout your  
appliance’s life cycle. From missing instruction 
manuals to appliancerepair – we take care of
everything. A promise is a promise!

Our friendly Bosch Customer Service 
team provides competent, reliable 

assistance for all of your needs; whether that is product 
advice, arranging a visit from a service engineer, or 
ordering the right original accessories or spare parts.

Cleaning and caring for your appliances 
is crucial to maintaining optimum performance and 
keeps your appliances looking good. Our cleaning 
and care collection undergoes stringent test and 
quality checks. They are developed to complement 
your appliances, to tackle the toughest cleaning 
job and to keep your appliances in top shape.

Reliability Guaranteed
No Compromises

Original Bosch

Lifetime Service
It goes without saying at Bosch

Tested and Approved Cleaning 
and Care Collection

On-Call

ชุดทำความสะอาดของเราไดผานการทดสอบและตรวจสอบ
คุณภาพมาเปนอยางดี ชวยใหคุณพรอมที่จะรับมือกับงาน
ทำความสะอาดที่ยากที่สุด เพราะเรารูวาการดูแลรักษา
เคร�องใชไฟฟา เปนสิ่งสำคัญที่จะรักษาประสิทธิภาพ และชวย
ใหเคร�องใชไฟฟาของคุณดูดีพรอมใชงานอยูเสมอ 

ผลิตภัณฑสำหรับดูแลและทำความสะอาดเคร�องใชไฟฟา
ดูแลเคร�องใชไฟฟาของคุณตลอดอายุการใชงาน
แมเคร�องใชไฟฟาของคุณจะอยูนอกเง�อนไขการรับประกัน
เรามีความยินดีที่จะดูแลคุณ ไมวาจะเปนเร�องใดๆ
เชน คูมือการใชงานหาย ตลอดจนการซอมแซมสินคา
เราพรอมที่จะดูแลในทุกๆ ดาน คำสัญญาคือคำสัญญา

ติดตอเรา
ฝายบริการลูกคาของบอช มีความพรอมที่จะชวยเหลือสำหรับ
ทุกความตองการของคุณ ดวยความเปนมืออาชีพของเรา
ที่จะแนะนำสินคา บริการงานซอม จนกระทั่งการเลือกซื้อ
อุปกรณเสริม หรืออะไหลแทไดอยางถูกตอง

การใหการบริการโดยตรงจากบอช
เราใหคำมั่นสัญญาในเร�องคุณภาพของการใหบริการหลังการ
ขายเชนกัน คงไมมีใครรูจักสินคาของเราไดดีกวาชางที่ถูกฝก
อบรมมาเปนอยางดี พวกเขาทำงานดวยอุปกรณที่ใชในการ
วิเคราะหรุนใหมลาสุด มีการตรวจสอบ และซอมโดยใช อะไหล
แทจากบอช

การรับประกันอยางเต็มมาตรฐาน
เคร�องใชไฟฟาในบานของบอชทุกชิ้น ถูกผลิตขึ้นมาจาก
วัสดุคุณภาพสูง ถูกสรางสรรคขึ้นมาเพ�อใหไดมาตรฐานสูงสุด
ดวยคำสัญญาจากเรา โดยการรับประกันสินคาทุกชิ้น
เปนเวลา 2 ปเต็ม

Designed in a contemporary home setting, now offers customers the opportunity
to immerse themselves and interact with the latest Bosch home appliances and
state-of-the-art technologies through culinary workshops including expertise and
demonstration.

ดวยรูปแบบการตกแตงในสไตลรวมสมัย ใหความรูสึกอบอุนเหมือนบาน พรอมตอนรับลูกคาใหเขามาสัมผัส
และทดลองใชเคร�องใชไฟฟารุนลาสุดจากบอช รวมถึงการจัดกิจกรรมเวิรคชอปทําอาหาร และขนมดวยเคร�อง
ใชไฟฟาบอชรุนตางๆ และยังมีผูเชี่ยวชาญที่พรอมใหคําแนะนําและสาธิตการใชงานของเคร�องอยางใกลชิด

Location
Bosch Experience Centre 
2034/31-39 1st floor, ltal-Thai Tower
New Petchaburi Rd.
Bangkapi, Huay Kwang, Bangkok
Call-Centre : +662 495 2424

ที่ Bosch เราไมไดผลิตแตเพียงสินคาที่มีมาตรฐานสูงเทานั้น แตเรายังเนนบริการลูกคา และการติดตามหลังการขาย

Contact Bosch Call Centre at for 02-495-2424 the following topic. Bosch offer the deliver service to your home all
across Thailand or personally pick up can be done at Bosch service center at your convenience.
ติดตอศูนยบริการบอชเพ�อสั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม หรือแจงซอมที่หมายเลข 02-495-2424 สําหรับชิ้นสวน และอุปกรณเสริม
สามารถมารับเองไดที่ศูนยบริการบอชหรือสงผานไปรษณียทั่วประเทศตามความสะดวกของคุณ

After sale service / แจงซอมและสั่งซื้ออะไหล

สั่งซื้ออุปกรณเสริมและชุดทำความสะอาดออนไลน

ลงทะเบียน

วันจันทร - เสาร เวลา 8.00 - 18.00 น.
ยกเวนวันหยุดนักขัตฤกษ

Order accessories, cleaning and care online

Call-center 02-495-2424
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Effective cleaning & caring. Certified, with the right care, you will be able to enjoy 
your High quality appliance for many years to come.

Cleaning & Care Set

Cleaning & Care Set
ชุดทำความสะอาด Cleaning & Care

การทำความสะอาด และการดูแลรักษาอยางมีประสิทธิภาพ ที่ไดมาตรฐาน ดวยการดูแลที่เหมาะสม
คุณจะสามารถใชงานเคร�องใชไฟฟาคุณภาพสูงของคุณ ในระยะเวลาที่ยาวนานมากขึ้น

Ordering Method
1. Order Cleaning & Care items by 2 easy ways:
    - Contact our Customer Service Hotline : +662 495 2424 
    - Complete the online form on http://www.bosch-home.in.th/en/promotions
      (see No.2)
2. Receive order confirmation via e-mail from 
    Bosch-th-info@bshg.com

MyBosch

Unlock the full potential of owning a Bosch home appliance with MyBosch. 
Your registration with MyBosch comes with a whole range of offers committed to 
make your Bosch experience even better, such as register your appliances and 
benefit from extra discounts, excellent service, tips and many more.

เพิ่มศักยภาพใหกับเคร�องใชไฟฟาบอช เม�อคุณลงทะเบียนกับ MyBosch คุณจะไดรับสิทธิประโยชนหลากหลาย
ที่จะสรางประสบการณที่ดียิ่งขึ้น เชน การลงทะเบียนเคร�องใชไฟฟา และสวนลดพิเศษ, การบริการที่ยอดเยี่ยม,
เคล็ดลับ และอีกมากมาย

How to register:
www.bosch-home.in.th/en/mybosch www.bosch-home.in.th/th/mybosch

วิธีการลงทะเบียน

1. Contact data entry, protected by personal password
2. Verify you registration
3. Login, discover exclusive advantage
4. Register your product, to profit from personal benefits
      Use the typeplate finder, for all kinds of Bosch 
      Home Appliances
      Fill in you type numbers, and the date of purchase  

1. ใสขอมูลสวนบุคคล และรหัสการเขาใช
2. ยืนยันการลงทะเบียนเม�อไดรับอีเมล
3. เขาสูระบบ พรอมรับสิทธิประโยชนมากมาย
4. ลงทะเบียนเคร�องใชไฟฟาบอชของคุณ
     ใชรายละเอียดของสินคาที่ติดอยูที่ตัวเคร�อง
     กรอกตัวเลข และวันที่ในการซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ
1. สั่งซื้อผลิตภัณฑ Cleaning & Care โดย 2 วิธีการ ดังตอไปนี้
    - ติดตอสั่งซื้อผานทางศูนยบริการลูกคา โทร : +662 495 2424
    - กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอรมในลิงก http://www.bosch-home.in.th/th/promotions
      (ดูตอที่หมายเลข 2) 
2. รอรับอีเมลแจงรายละเอียดการสั่งซื้อจากอีเมล Bosch-th-info@bshg.com
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Register MyBosch for free

*ภาพใชสำหรับการโฆษณาเทานั้น



Technical Diagrams I Ovens
All descriptions and technical dıagrams  are intended as a guide only For additıonal technical information, 
full dımensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

Technical Diagrams I Ovens
All descriptions and technical dıagrams  are intended as a guide only For additıonal technical information, 
full dımensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

60cm Built-in Ovens

HNG6764S1A, HMG656RS1, HBG656RS1B, HBG672BS1A

If the appliance will be installed underneath
a hob, the following worktop thicknesses
(including substructure if necessary)
must be taken into account.

All measurements are in mm

 

0
0

60cm Built-in Ovens

HBG5575S0A, HBA534ES0A

60cm Built-in Ovens

HBF134ES0, HBF113BR0A

All measurements are in mm

Dimensions in mm

* 20 mm for metal fascias

587

19*

25

8

595

max.548

measurements in mm

* 20 mm for metal fascias

Space for oven
connection socket
320x115

max. 50

min. max. 20

max.595

115

594 548

560+8550

520
600+4

60

*19

570

405 180

* 20 mm for metal fascias

measurements in mm

max. 597)
(min. 575

min. 550

Space for oven
connection
socket 320x115 

max. 50
520
max.

20

594

595

115
590

60

548

560+8

*19

180
405

570
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Technical Diagrams | Compact Ovens
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information. 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance

45cm Compact Built-in Ovens

CSG656BS2B

All measurements are in mm

If the appliance will be installed underneath
a hob, the following worktop thicknesses
(including substructure if necessary)
must be taken into account.

Technical Diagram I Compact Ovens
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only, For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

45cm Built-in Compact Ovens

CMG633BS1B

All measurements are in mm

If the appliance will be installed underneath
a hob, the following worktop thicknesses
(including substructure if necessary)
must be taken into account.
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Technical Diagrams | Microwave 
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information. 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

38cm Built-in Microwave

BEL634GS1T

BEL554MS0T

All measurements are in mm

* 20 mm for 
  metal fascia

min. 550

measurements in mm

Back panel 
open

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

* 20 mm for metal fascia

min. 550

measurements in mm

Back 
panel open

Ventilation 
opening 
min. 250 cm  2

*19

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

35

min. 3 min.3

measurements in mm

Microwave,
corner installation

measurements in mm

25 litres380-382 382

2-0

550 

Technical Diagram I Coffee Machine
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

CTL636ES1, CTL636ES6

19
6

455

375
7.5

455

594

558356

19

449

560 +8450 +2

35

. 
350
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Technical Diagram I Induction Hob
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only, For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

80cm Induction

60cm Induction
PXE675DC1E

80cm Induction

PXY801DW4E PIE631FB1E, PID631BB1E

All measurements are in mm

Technical Diagram I Induction Hob
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only, For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

PVQ731F15E PPI82560MS

* Minimum distance from 
 the hob cut-out to the wall
** Recessed depth
*** With fitted oven underneath min. 30,
 possibly more; see space requirements
 for the oven

*min. 40

***min. 30

measurements in mm

min. 600min. 50

Max. chamfer 1

6.5 +0.5 R 5

R 10

min. 50

min. 50
**56

792512

796±1

780+2

50
0+2

51
6±1518 23

29

Ventilation gap must
be present.

Built-in cooker/
built-in oven

20

1

1

Measurements in mm

Ventilation gap must
be present.

1

Measurement in mm

Drawer

20

1

min. 70
min.  45

measurements in mm

A: Minimum distance from the hob cut-out 
to the wall 

B: Recessing depth 
C: The worktop into which the hob is installed 

must withstand loads of approx. 60kg; 
suitable substructures must be used if 
required. 

D: Cut-out in back panel required for pipework. 
Exact size and position can be taken from 
specific drawing.

223 (B)

710

539

522

470

-0560+2

490
≥ 40
(A)

≥ 600

≥ 600

≥ 50

≥ 50

≥ 16 (C) (D)

measurements in mm

A: Connected directly at the rear

Front view

(A)

223
171

227

144

94

measurements in mm
Front view – unit cut-out 
for unducted recirculation 

144

167

213

80

measurements in mm
Side view 

10-80
167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

measurements in mm
Side view 

490

652

470
94

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

measurements in mm
Front view

560

450

257

30

269 181
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Technical Diagrams I Ceramics Radiant Hobs
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

PKN675DB1A   PKE611B17E, PKK611B17E

PKE645CA1E

Technical Diagrams I Gas Hobs

PCH6A5B90 PBD7331THPBP6B6B80

All measurements are in mm

* min. 
100

***min.
* Minimum distance from 

the hob cut-out to the wall
**

With fitted oven underneath, possibly more; 
see space requirements for the oven

Position of gas connection in the cut-out
***

measurements in mm

30

min. 50

min. 600

45

580

53

56510

17

17-27

560+2
-0

-0480-490+2

**

PIB375FB1E

Technical Diagrams | Domino Induction Hobs
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

All measurements are in mm

PIB375FB1E

PIB375FB1E

PIB375FB1E
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PKE345CA1B, PKF375FP1E PRA3A6D70

Technical Diagrams I Domino Hobs
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information. 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

All measurements are in mm

DWB91PR50A

Technical Diagrams | Hood
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

All measurements are in mm

DIB98JQ50

dia. 120

dia. 150

measurements in mmmax. 20

379

424

438

* from upper 
 edge of pan

support

Socket

Exhaust-air outlet

min. 550 electric  
recommendation 650  
min. 650 gas*

measurements in mm

min. 450

min. 60

min. 500

300

245

335

min. 550 electric
recommendation 650
min. 650 gas*

from upper edge
of pan support

*

 

394.5

51.5

measurements in mm

45
300

209

A: Air extraction
B: Air recirculation
C: Air outlet – slots for exhaust air 

to be mounted facing down

measurements in mm

250

247

580

448

345 46

342

500
900

614-954 (A) 
614-1064 (B)

(C) 

≥ 120

≥ 120 (A) 
≥ 10 (B)  

744-924

744-1044

*

(1)

(2)

(1) 
(2) 
(3) 

measurements in mm

Air outlet – slots for exhaust air
to be mounted facing down

Air recirculation

Air extraction

from upper 
edge of pan
support

min. 245

min. 550 electric
recommendation 650
min. 650 gas*

min. 155 
min. 35 

Air extraction
Air recirculation

352

359

257

264

600
900

46

453

580 (3)

measurements in mm

dia. 150

dia. 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

measurements in mm

height-adjustable
in 20 mm 
increments
(744-1044)
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DWB97FM50, DWB96BC50

Technical Diagrams I Hood
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information. 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

All measurements are in mm

DFT63AC50 DHU635HZA

dia. 125

measurements in mm

410

60

599

510

132

85

Technical Diagrams | Hood
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

All measurements are in mm

DWK98JM60

94 | Technical Diagrams I Hood Technical Diagrams I Hood  95|



SMV68TX06EKIN86AF30J

Technical Diagrams | DishWasher
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

Technical Diagrams | Built-in fridge
All descriptions and technical diagrams are intended as a guide only. For additional technical information, 
full dimensional and installation details, please refer to the instruction and installation manuals supplied with the appliance.

All measurements are in mm

KIS87AF30J

SMI46MS03E

SMV46MX03E

max. 
2200

measurements in mm

Ventilation 
space in the 
base min. 200 cm2 

Air outlet min. 
200 cm2

560 recommended
min. 550

min.
560

1772+8

measurements
in mm

558

1772

702

1012

733

694

545

The specified unit door dimensions 
are valid for a door gap of 4 mm.

Front panel 
overhang 

B
min. 40

B

Lower edge 
of front panel 

7
0

2
+

A
(m

in
.)

7
2

9
+

A
(m

a
x.

)

1
0

6
6

+
B

(m
a

x.
)

1
0

3
9

+
B

(m
in

.)

measurements in mm

A A

4
4

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges

R

R

R

The gap dimensions recommended 
in the table must be adhered to in order 
to ensure that appliance doors do not 
collide with anything when they are opened, 
and to avoid causing damage to kitchen units.

2.5 

2.5 

2.5 

3.5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

measurements
in mm

558

1772

617

1098

647

609

545

max. 
2200

measurements in mm

Ventilation 
space 
in the base
min. 200 cm2

Air outlet 
min. 200 cm2

560 recommended
min. 550

min. 
560

1772+8

The specified unit door dimensions 
are valid for a door gap of 4 mm.

Front panel 
overhang

B
min. 40

B

Lower edge of 
front panel

6
1

7
+

A
(m

in
.)

6
4

3
+

A
(m

a
x.

)

11
5

1
+

B
(m

a
x.

)

11
2

5
+

B
(m

in
.)

measurements in mm

A A

4
4

measurements in mm
Recommended gap dimensions for flat hinges

R

R

R

The gap dimensions recommended 
in the table must be adhered to in order 
to ensure that appliance doors do not 
collide with anything when they are opened, 
and to avoid causing damage to kitchen units.

2.5 

2.5 

2.5 

3.5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X
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