
Serie | 4, Plne zabudovateľná
umývačka riadu, 60 cm
SGV4HVX33E

Zvláštne príslušenstvo
SGZ0IC00 : Spona na malé predmety do horného koša
SGZ1010 : Predĺženie odpadovej a prívodnej hadice
SGZ8BI00 : Spojovací lišta pre delený nábytok
SMZ2014 : Set pre umývanie pohárov na stopke
SMZ5000 : Prídavná sada pre umývačky riadu
SMZ5003 : Sklopné pánty
SMZ5006 : Vyrovnávacia + upevňovacia sada
SMZ5100 : Príborový kôš vario
SMZ5300 : Držák na sklenice

Flexibilné vkladanie riadu a funkcie pre
dôkladne suchý riad dostupná jednoduchým
stlačením tlačidla.
● Extra sušenie: voliteľná funkcia pre prídavné sušenie.
● Koše VarioFlex a príborová zásuvka Vario: rozšírené možnosti

nastavenia s viac miestom na všetkých úrovniach.
● InfoLight: červený lúč svetla premietaný na zem informuje, či

umývačka riadu umýva alebo nie.
● AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou -

po celú dobu životnosti spotrebiča*
● Motor EcoSilence: obzvlášť úsporný a tichý pri prevádzke s

mimoriadne dlhou životnosťou.

Technické údaje
Trieda energetickej účinnosti: D
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu: 84 kWh 
Maximálny počet súprav riadu: 13
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus: 9,5 l 
Čas trvania programu: 5:20 h 
Emisia hluku šíreného vzduchom: 46 dB(A) re 1 pW 
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom: C
Konštrukcia: Vstavaný spotrebič
výška bez pracovnej dosky: 0 mm 
rozmery spotrebiča: 815 x 598 x 550 mm 
Rozmery niky: 815-875 x 600 x 550 mm 
aprobačné certifikáty: , VDE
Hĺbka pri otvorených dvierkach: 1150 mm 
výškovo nastaviteľné nožičky: áno - všetky spredu
Max. výškové nastavenie nožičiek: 60 mm 
Hmotnosť netto: 35,180 kg 
hmotnosť brutto: 37,6 kg 
príkon: 2400 W 
istenie: 10 A 
napätie: 220-240 V 
frekvencia: 50; 60 Hz 
Dĺžka prívodného kábla: 175 cm 
typ zástrčky: Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice: 165 cm 
Dĺžka odpadovej hadice: 190 cm 
EAN: 4242005322299
Spôsob montáže: plne integrovateľný
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Serie | 4, Plne zabudovateľná umývačka
riadu, 60 cm
SGV4HVX33E

Flexibilné vkladanie riadu a funkcie pre
dôkladne suchý riad dostupná jednoduchým
stlačením tlačidla.

Výkon a spotreba

- trieda energetickej účinnosti¹: D

- energia² / voda³: 84 kWh / 9.5 l

- kapacita: 13 súprav riadu

- doba trvania programu⁴: 5:20 h:min

- hladina hluku: 46 dB(A) re 1 pW

- trieda hlučnosti: C

- hlučnosť (Tichý program): 44 dB (A) re 1 pW

Programy a špeciálne funkcie

- 6 programov: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzívny 70 °C,
Hodinový 65 °C, Tichý 50 °C, Obľúbený

- predvolený Obľúbený program: Predumytie

- 3 špeciálne funkcie: Extra sušenie, Polovičná náplň,
SpeedPerfect+

- program starostlivosti o umývačku riadu: Machine Care

Technológia umývania a senzory

- výmenník tepla

- AquaSensor a LoadSensor - detekujú množstvo riadu a stupeň
jeho znečistenia a automaticky prispôsobujú umývací program
vrátane spotreby vody

- dávkovací asistent

- EcoSilence Drive

- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho
prostriedku

- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom

- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ / polinox

Systém košov

- VarioFlex systém košov

- príborová zásuvka VarioDrawer

- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému
Rackmatic

- kolieska s nízkym trením v spodnom koši

- zarážka proti vykoľajeniu spodného koša

- 2 rady sklopných tŕňov na taniere v hornom koši

- 4 rady sklopných tŕňov na taniere v spodnom koši

- 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši

Ukazovatele stavu a obsluhy

- tlačidlá ovládania hore

- popisky na paneli: anglický text

- InfoLight (červený)

- ukazovateľ zostatkového času v minútách

- akustický signál ukončenia programu

- časová predvoľba 1-24 hod.

Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou -
po celú dobu životnosti spotrebiča*

- systém šetrného umytia skla

- vrátane ochranného plechu pre podstavenie (ochrana pred
parou)

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ stupnica tried energetickej účinnosti od A po G
² spotreba energie v kWh na 100 cyklov (v programe Eco 50 °C)
³ spotreba vody v litroch na cyklus (v programe Eco 50 °C)
⁴ doba trvania programu Eco 50 °C
* záručné podmienky nájdete na https://www.bosch-home.com/sk/
servis/zaruka
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