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Dôsledne efektívny
Úspora energie môže byť taká jednoduchá: Kotol  
automaticky prispôsobí svoj výkon v rozsahu 10 až 
100% tak, aby vyhovoval aktuálnej potrebe tepla vo 
vašej domácnosti. Vďaka tomu funguje efektívne aj 
keď práve nepotrebujete jeho celkový výkon.

Vysoká kvalita
Vysokú kvalitu značky Bosch reprezentuje dokonalé 
spracovanie kotla a technické vybavenie, ktoré obsa-
huje tak dlhoročne overené komponenty ako aj nové 
moderné prvky.

Prémiové vybavenie a fascinujúci dizajn prispievajú k vysokej kvalite bývania.

Užívajte si vysoký tepelný komfort. 
Úplne jednoducho.
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Ľahká obsluha
Ovládanie kotla je veľmi intuitívne. Nastavenie všetkých 
parametrov je možné vykonať pomocou farebného 
displeja s dotykovým ovládaním. V spojení s inteligent-
nou reguláciou CT200 môžete kotol Condens 8700i 
W ovládať prostredníctvom aplikácie EasyControl na 
vašom smartfóne a tablete.

Rýchla a jednoduchá údržba
Condens 8700i W zaručuje úsporu pri všetkých 
inštalatérskych činnostiach. Prístup k technickým 
komponentom je jednoduchý a rýchly vďaka 
odnímateľnému bočnému oplášteniu kotla. Predný kryt 
kotla je možné demontovať uvoľnením jedinej skrutky.

Prehľad výhod
▶  vysoká účinnosť vďaka širokému rozsahu  

modulácie 1:10
▶  fascinujúci dizajn v bielom a čiernom prevedení s 

ovládaním pomocou farebného dotykového displeja
▶  jednoduché bezdrôtové prepojenie s inteligentným 

regulátorom CT200 pomocou modulu Control Key
▶  príprava vody v externom nepriamoohrievanom 

zásobníku (prevedenie ....P) alebo prietokom 
(prevedenie....C)
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Technické údaje
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Chyby a technické zmeny vyhradené.

Technické údaje Jednotka GC8700iW  
30 P(B)

GC8700iW  
30/35 C(B)

Farba čelného dizajnu biela/čierna biela/čierna

Max.menovitý tepelný výkon (50/30 °C) kW 31,1 31,1

Min.menovitý tepelný výkon (50/30 °C) kW 3,2 5,5

Max. výkon teplej vody kW - 34,4

Hladina akustického výkonu podľa ErP15 dB (A) 52,8 53

Ročným obdobím podmienená účinnosť vykurovania priestorov podľa ErP15 % 94 94

Trieda energetickej účinnosti A A

Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody - A

Uvádzaný záťažový profil - XL

Vybavenie

Expanzná nádoba l 10,0 10,0

Vysoko účinné čerpadlo EEI ≤ 0,23 integrované integrované

Prepínací ventil integrovaný integrovaný

Rozmery a hmotnosť

Výška mm 780 780

Šírka mm 440 440

Hĺbka mm 365 365

Hmotnosť netto kg 47 50


