
Ιδανική τεχνολογία για 
ιδανικές συνθήκες στο σπίτι.

NEA ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ BOSCH

Αξεπέραστη άνεση αλλά και μοναδική αισθητική. Τεχνική αρτιότητα μαζί με  

σεβασμό στο περιβάλλον. Μέγιστη απόδοση με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση. 

 Ήρθαν τα νέα κλιματιστικά Bosch PerfectClima, σχεδιασμένα για να επαναπροσδιορίσουν 

τις ανάγκες σας. Όλα όσα χρειάζεστε και περισσότερα, για να δώσετε στο χώρο σας το  

κλίμα που του αξίζει. 

www.bosch-home.gr



Καλωσορίστε μία  
νέα γενιά τελειότητας.
Για περισσότερα από 130 χρόνια, η Bosch οικιακές συσκευές

αποτελεί συνώνυμο της ασυμβίβαστης απόδοσης, της ιδανικής  

αισθητικής και της συνεχούς καινοτομίας. Αυτό δεν είναι απλά  

ισχυρισμός, αλλά το φυσικό αποτέλεσμα των τριών υποσχέσεων της 

Bosch oικιακές συσκευές, που είναι έκδηλες σε κάθε δημιουργία της:  

Εντυπωσιακά εύκολες στη χρήση λύσεις, υψηλή ποιότητα που  

αισθάνεσαι και πάντα τέλεια αποτελέσματα.

Σήμερα, αναρίθμητες οικιακές συσκευές Bosch χαρακτηρίζονται από 

την παραπάνω φιλοσοφία, βελτιώνοντας την καθημερινότητα  

εκατομμυρίων ανθρώπων. «Τεχνολογία για τη ζωή» που κάνει την 

κάθε μας μέρα πιο εύκολη, πιο απολαυστική, πιο ξέγνοιαστη, πιο 

αληθινή, πιο τέλεια. Τώρα, η κορυφαία μάρκα οικιακών συσκευών σε 

Ελλάδα και Ευρώπη, ανατρέπει για μία ακόμη φορά τα δεδομένα,  

αλλάζοντας το κλίμα… στο σπίτι σας.

Τα ολοκαίνουρια κλιματιστικά Bosch PerfectClima ήρθαν και είναι 

σχεδιασμένα για να ικανοποιήσουν ακόμα και τις πιο απαιτητικές  

ανάγκες. H τεχνική αρτιότητα είναι εμφανής σε κάθε πτυχή τους, από 

τη βέλτιστη απόδοση και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας έως την 

άνεση χρήσης, τις έξυπνες λειτουργίες και το σεβασμό στο  

περιβάλλον. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την κομψή,  

μινιμαλιστική σχεδίαση, αλλά και την αθόρυβη λειτουργία, καθιστούν 

ξεκάθαρο το εντυπωσιακό κράμα λειτουργικότητας και αισθητικής 

που ορίζει τα ολοκαίνουρια κλιματιστικά Bosch PerfectClima.

2 | Εισαγωγή

Καλωσορίστε μία νέα γενιά τελειότητας.  

Καλωσορίστε τα νέα κλιματιστικά PerfectClima από τη Bosch.
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H ποιότητα του αέρα που αναπνέετε συνδέεται άρρηκτα με την υγεία και την ευεξία σας, ενώ 

η αθόρυβη ροή του, τον καθιστά ακόμα πιο φυσικό και απολαυστικό. Με τα πέντε φίλτρα τους 

και την τεχνολογία PerfectQuiet, τα κλιματιστικά Bosch PerfectClima προσφέρουν τις τέλειες 

συνθήκες στην ατμόσφαιρα του χώρου σας, όποτε κι αν τις χρειαστείτε.

4 | Καλύτερη ζωή

Τέλειος αέρας.  
Αθόρυβη λειτουργία.  
Καλύτερη ζωή.

PerfectQuiet 

Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, για να μπορείτε να απολαμβάνετε όλες τις δραστηριότητές 

σας μέσα στη μέρα, αλλά και τον πιο αναζωογονητικό και ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα.

Προφίλτρο υψηλής πυκνότητας

Συγκρατεί αποτελεσματικά τα σωματίδια σκόνης για μια πιο καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα 

στο χώρο σας. 

Φωτοκαταλυτικό φίλτρο

Eξολοθρεύει τη φορμαλδεΰδη και άλλες επιβλαβείς πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), 

ενώ παράλληλα απομακρύνει τις ανεπιθύμητες οσμές από τον αέρα.

Φίλτρο Silver-Ion

Αξιοποιεί ιόντα αργύρου με ισχυρή αντιβακτηριακή δράση, προσφέροντας πιο υγιεινό και 

καθαρό αέρα στο χώρο.

Βιοφίλτρο 

Συλλαμβάνει μικροοργανισμούς και σωματίδια, κάτω των 0,3 μικρομέτρων, 

και τα αφαιρεί από τον αέρα που αναπνέετε εσείς και οι αγαπημένοι σας.

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Εξαφανίζει τις οσμές και τα σωματίδια της σκόνης, προστατεύοντάς σας 

από αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα.
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6 | Απόδοση &  Αξιοπιστία
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Στην τελειότητα δε χωράνε συμβιβασμοί. Γι’ αυτό και τα νέα κλιματιστικά Bosch PerfectClima 

συνδυάζουν την άριστη απόδοση με την αξεπέραστη αξιοπιστία. Τέλειο κλίμα, κάθε στιγμή, 

ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας. Απλά ενεργοποιήστε τα και όλα γίνονται 

αυτόματα Perfect.

* Η εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων µας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Ειδικά 
για τον συμπιεστή και τα ηλεκτρονικά μέρη, στην περίπτωση που η συσκευή αγοράστηκε από 01/01/2019, 
παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε (5) ετών. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη 
της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

PerfectCool

O βέλτιστος σχεδιασμός επιτρέπει τη δημιουργία μίας δυνατής και ταχείας ροής αέρα για 

τέλεια δροσιά το καλοκαίρι. Για να απολαμβάνετε αληθινή δροσιά στον χώρο σας, εύκολα.

PerfectAdapt

Λειτουργία του κλιματιστικού ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες (έως 50oC).  

Για να έχετε πάντα εγγυημένα αποτελέσματα κλιματισμού ανεξαρτήτως συνθηκών.

PerfectFlow

Ιδανικά ομοιόμορφη κατανομή του αέρα σε όλο το χώρο σας.  

Για να νιώθετε την απόδοση του κλιματιστικού σας παντού, χωρίς περιορισμούς.

PerfectProtect

Κάλυψη χρυσού στους εναλλάκτες θερμότητας για τέλεια ανθεκτικότητα απέναντι 

στην υγρασία, τη βροχή και άλλους διαβρωτικούς παράγοντες.  

Για να είστε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας.

Εγγύηση καλής λειτουργίας

24 μηνών για ολόκληρη τη συσκευή και 5 ετών  

ειδικά για το συμπιεστή και τα ηλεκτρονικά μέρη.*  

Εκπληκτική απόδοση.  
Απόλυτη αξιοπιστία.



8 | Οικονομία& & Περιβάλλον

Μοναδικά χαμηλή κατανάλωση για τέλειο κλιματισμό, κάθε στιγμή.

Αναβαθμίζουμε το τώρα για ένα πιο πράσινο αύριο. 

Στις μέρες μας, ο τέλειος κλιματισμός μέσα στο σπίτι δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασική ανάγκη! 

Η νέα σειρά κλιματιστικών Bosch PerfectClima προσφέρει ασυμβίβαστα υψηλή απόδοση, ακό-

μα και στις πιο έντονες καιρικές συνθήκες, ενώ η κατανάλωσή της παραμένει μοναδικά χαμηλή, 

για να μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε όσο και όποτε θέλετε. Για να έχουν πάντα οι αγαπημένοι 

σας τη φροντίδα που τους αξίζει, τη στιγμή που τη χρειάζονται. 

Η νέα σειρά κλιματιστικών Bosch PerfectClima σέβεται απόλυτα τον πλανήτη και το μέλλον του. 

Γι’ αυτό χρησιμοποιεί πρωτοποριακή τεχνολογία για μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση, αλλά 

και το οικολογικό ψυκτικό υγρό R32. Το R32 δεν επηρεάζει το στρώμα του όζοντος στην ατμό-

σφαιρα, συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου υπερθέρμανσης του πλανήτη και μπορεί  

εύκολα να ανακυκλωθεί. Μια ουσιαστική συμβολή στην παγκόσμια προσπάθεια για ένα  

καλύτερο αύριο. Πιο Bosch δεν γίνεται.

Οικονομικά στη χρήση. 
Φιλικά προς τη φύση.
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Η μινιμαλιστική τελειότητα των κλιματιστικών Bosch.

Η σχεδιαστική υπεροχή των οικιακών συσκευών Bosch ξεπερνά την αρτιότητα και γίνεται ση-

μείο αναφοράς και κομψότητας στο χώρο σας. Ειδικά στα νέα κλιματιστικά Bosch PerfectClima 

είναι κάτι που φαίνεται από την πρώτη ματιά. Σέβονται απόλυτα την αισθητική του χώρου σας, 

εμπνέονται από αυτή και βάζουν… τα δυνατά τους για να την αναβαθμίσουν. Η πολυτελής και μι-

νιμαλιστική σχεδίαση, σε συνδυασμό με την ανώτερη ποιότητα κατασκευής και την προσοχή στη 

λεπτομέρεια, επαναπροσδιορίζουν τα κριτήρια στο χώρο των οικιακών συσκευών και πείθουν 

ακόμη και τους πιο απαιτητικούς. Απλά γνωρίστε τα από κοντά και θα σας κερδίσουν για πάντα.

Κομψότητα που ξεχωρίζει. 
Αισθητική που συναρπάζει.



10 | Έξυπνες λειτουργίες

Follow Me*

Έξυπνες λειτουργίες  
για ιδανικές συνθήκες. 

Η λειτουργία Follow Me αξιοποιεί τον έξυπνο αισθητήρα που βρίσκεται μέσα στο ασύρματο  

χειριστήριο του κλιματιστικού σας. Η μονάδα προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του χώρου όπου 

βρίσκεται το χειριστήριο, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε τις τέλειες συνθήκες, εκεί που τις 

θέλετε. Για να προσφέρετε σε όλους όσους αγαπάτε και έχουν πραγματική σημασία για εσάς,  

τη φροντίδα που χρειάζονται. 

Οι έξυπνες λειτουργίες των κλιματιστικών Bosch PerfectClima  

σας επιτρέπουν  να δημιουργείτε τις τέλειες συνθήκες  

με πρωτόγνωρη αμεσότητα, αποτελεσματικότητα και άνεση. 

*σε επιλεγμένα μοντέλα
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Λειτουργία Wi-Fi*

Το κλιματιστικό σας έρχεται μαζί με μια πρωτοποριακή εφαρμογή που προσφέρει όλο τον έλεγχο 

στα χέρια σας, όπου κι αν βρίσκεστε. Απλά κατεβάστε το NetHome plus app στο smartphone ή το 

tablet σας και χειριστείτε το νέο σας κλιματιστικό, εύκολα και απλά, μέσα από τη σύνδεση Wi-Fi που 

ήδη έχετε στο χώρο σας. Γεμίστε δροσιά το σαλόνι σας, ενώ είστε ακόμα στο γραφείο και ζεστάνετε 

το υπνοδωμάτιο των παιδιών, όσο κάνετε τα ψώνια σας.  

Πιο άνετα δεν γίνεται.
*σε επιλεγμένα μοντέλα
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Serie 6 | PerfectClima

Απολαύστε την επιτομή στον κλιματισμό. Τα κλιματιστικά Serie 6 PerfectClima συνδυάζουν την  

ιδανική απόδοση και την αψεγάδιαστη αισθητική με έξυπνες λειτουργίες που ξεχωρίζουν.  

Τεχνολογία Follow Me για βέλτιστο υπολογισμό της θερμοκρασίας του χώρου σας και συμβατότητα 

με δίκτυα Wi-Fi για τέλειο έλεγχο του κλιματιστικού σας, όπου και όποτε τον χρειάζεστε.

Κανένας συμβιβασμός. Κανένα όριο.

Εσωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα

Εύρος ψυκτικής απόδοσης (BTU/h)

Βαθμός ψυκτικής απόδοσης (SEER) (W/W)

Ενεργειακή κλάση ψύξης

Εύρος θερμικής απόδοσης (BTU/h)

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) θερμότερης ζώνης (W/W)

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμότερης ζώνης

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) (W/W)

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης

Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo) (m3/h)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo/Si) db(A)

Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας db(A)

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi) db(A)

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm) (Μ*Β*Υ)

Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας (m3/h)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας dB(A)

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας db(A)

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm) (Μ*Β*Υ)

Τύπος ψυκτικού υγρού

Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ºC

Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ºC

Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ºC

Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ºC

Περιοχή κάλυψης  m2

B1ZAI0950W

B1ZAO0950W

9000 (3500~10900)

7.1

A++

9500(3000~12500)

5.1

A+++

4.0

A+

416/309/230

39/31/23/20

20

54

722x187x290

2000

56

59

770x300x555

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

12 ως 18

B1ZAI1250W

B1ZAO1250W

12000 (2800~14200)

7

A++

13000(2900~16300)

5.1

A+++

4.0

A+

539/478/294

38/32/22/21

21

56

802x189x297

2000

55

60

770x300x555

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

12 ως 23

B1ZAI1850W

B1ZAO1850W

18000 (5900~21200)

6

A++

19000(3600~23800)

5.1

A+++

4.0

A+

750/505/420

42/33/27/21

21

58

965x215x319

2100

57

64

800x333x554

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

24 ως 35

B1ZAI2450W

B1ZAO2450W

25000 (8800-28800)

6

A++

26000(5200-32200)

5.1

A+++

4.0

A+

1050/750/560

46/40/30/26

26

62

1080x226x335

2700

59

66

845x320x700

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

33 ως 49



14 | Serie 4
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Αθόρυβη απόδοση. Εντυπωσιακή αισθητική. 
Από κοντά είναι ακόμη πιο μοναδικά. Τα κομψά κλιματιστικά Serie 4 PerfectClima αποτελούν μία 

εξαιρετική λύση για το χώρο σας, προσφέροντας την ισχύ που χρειάζεστε, αθόρυβα και με χαμηλή 

κατανάλωση ενέργειας. Γνωρίστε τα και απολαύστε τις εντυπωσιακές δυνατότητες τους.

Serie 4 | PerfectClima

Εσωτερική μονάδα

Εξωτερική μονάδα

Εύρος ψυκτικής απόδοσης (BTU/h)

Βαθμός ψυκτικής απόδοσης (SEER) (W/W)

Ενεργειακή κλάση ψύξης

Εύρος θερμικής απόδοσης (BTU/h)

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) θερμότερης ζώνης (W/W)

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμότερης ζώνης

Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) (W/W)

Ενεργειακή κλάση θέρμανσης

Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo) (m3/h)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo/Si) db(A)

Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας db(A)

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi) db(A)

Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm) (Μ*Β*Υ)

Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας (m3/h)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας dB(A)

Επίπεδο ηχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδας db(A)

Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm) (Μ*Β*Υ)

Τύπος ψυκτικού υγρού

Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (ψύξη) ºC

Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. χώρου (θέρμανση) ºC

Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (ψύξη) ºC

Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. χώρου (θέρμανση) ºC

Περιοχή κάλυψης  m2

B1ZAI0940W

B1ZAO0940W

9000 (3500~10900)

7.1

A++

9500(3000~12500)

5.1

A+++

4.0

A+

416/309/230

39/31/23/20

20

54

722x187x290

2000

56

59

770x300x555

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

12 ως 18

B1ZAI1240W

B1ZAO1240W

12000 (2800~14200)

7

A++

13000(2900~16300)

5.1

A+++

4.0

A+

539/478/294

38/32/22/21

21

56

802x189x297

2000

55

60

770x300x555

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

12 ως 23

B1ZAI1840W

B1ZAO1840W

18000 (5900~21200)

6

A++

19000(3600~23800)

5.1

A+++

4.0

A+

750/505/420

42/33/27/21

21

58

965x215x319

2100

57

64

800x333x554

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

24 ως 35

B1ZAI2440W

B1ZAO2440W

25000 (8800-28800)

6

A++

26000(5200-32200)

5.1

A+++

4.0

A+

1050/750/560

46/40/30/26

26

62

1080x226x335

2700

59

66

845x320x700

R32

17 ως 32

0 ως 30

 -15 ως 50

 -15 ως 30

33 ως 49



ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ BOSCH

Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, τηλ: 210 4277500

Service και Εξυπηρέτηση Πελατών

Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 210 4277500

Αθήνα: 17o χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, fax: 210 4277669

Θεσσαλονίκη: Οδός Χάλκης Πατριαρχικό Πυλαίας, 570 01 Πυλαία Τ.Θ. 60017 Θέρμη, fax: 2310 497259

Πάτρα: Χαραλάμπη 57, 26224 Ψηλά Αλώνια, fax: 2610 331832

Κρήτη: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 23, 71306 Ηράκλειο, fax: 2810 325482

Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ’ 39, Έγκωμη, Λευκωσία, παγκύπριο τηλ.: 7777 8007

www.bosch-home.gr

Η BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.

Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στα χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Παραγγείλετε καθαριστικά, βοηθητικά εξαρτήματα, παρελκόμενα και ανταλλακτικά τηλεφωνικά στο 

210 4277500, με e-mail στο NKF-CustomerService@bshg.com και φυσικά από τα καταστήματα της Εξυπηρέτησης Πελατών.
 

Η τεχνολογία της Bosch σε video:

Επισκεφτείτε το  www.youtube.com/BoschHomeGreece

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook:

Επισκεφτείτε το  www.facebook.com/BoschHomeGreece

Ακολουθήστε μας στο Instagram:

Επισκεφθείτε το  www.instagram.com/boschhomegr

Καταχωρίστε το προϊόν σας:

www.bosch-home.gr/myBosch


