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Voor een perfecte start van de dag 
De nieuwe ontbijtserie ComfortLine van Bosch bewijst 
dat gebruiksgemak en design hand in hand gaan 

 

 Elegant rvs voert de boventoon aan de ontbijttafel  

 Thermo-koffiezetapparaat met intelligente techniek en innovatieve functies 

om eindeloos te genieten 

 Waterkoker voor het zuinig koken van kleine hoeveelheden water 

 Compacte broodrooster met zes roosterinstellingen plus opwarm-, ontdooi- en 

stopfunctie 

 

Het spreekwoord 'ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als 

een bedelaar' zegt het al: het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. 

Onderzoekers aan de universiteit van Tel Aviv hebben zelfs aangetoond dat 

een uitgebreid, gezond ontbijt het risico op diabetes en hart- en vaatziekten 

kan verminderen en zelfs kan helpen om af te vallen1.  

Reden genoeg om de belangrijkste maaltijd van de dag de aandacht en high-

tech ondersteuning te geven die het verdient: in de vorm van de nieuwe Com-

fortLine-serie van Bosch. Deze serie – van waterkoker tot broodrooster - staat 

garant voor gebruikersvriendelijke bediening en een perfect resultaat, en is 

ook nog eens een lust voor het oog. Ontbijt klaarmaken én opeten wordt nog 

leuker. 

 

Hallo nieuwe dag! 

Voor heel veel mensen is een ontbijt zonder koffie ondenkbaar. De dag starten 

zonder het zwarte goud? Geen denken aan in koffieland Nederland! De filterkoffie-

machine, nu met thermofunctie, garandeert eindeloos koffiegenot vanaf de eerste 

slok. Bovendien is het elegante apparaat van geborsteld rvs ook een genot om naar 

te kijken. Dankzij de intelligente techniek en innovatieve functies met geïntegreerde 

Aroma+-knop zet het apparaat volautomatisch en geheel naar eigen smaak de per-

fecte kop koffie om mee wakker te worden. De bedieningselementen zijn stijlvol in 

                                                   

1 *32 weken durend onderzoek van Daniela Jakubowicz uit 2011 met 193 testpersonen 
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het ontwerp geïntegreerd – en zelfs in slaapdronken toestand nog eenvoudig te 

bedienen. Handig: de EasyDescale3-functie biedt intelligente ondersteuning bij het 

ontkalken. Om nog langer te kunnen genieten! 

 

... en hoe zit het met thee? 

Een Japans spreekwoord luidt: 'een bad verfrist het lichaam, een kopje thee de 

geest'. Liefhebbers van thee, ook een populaire ontbijtdrank onder de Nederlan-

ders, begrijpen wat daarmee wordt bedoeld. Ook Bosch begrijpt dat en heeft 

daarom een luxe rvs waterkoker ontworpen met een inhoud van 1,7 liter en uit-

neembaar antikalkfilter. De waterkoker is handzaam en biedt handige functies, zo-

als éénhandsbediening door dekselopening met één druk op de knop en de drie-

voudige beveiliging. Bovendien past de elegante uitstraling van de waterkoker in 

elke keuken. Nu is het bovendien niet meer nodig een hele kan of halve liter water 

te koken voor slechts één kop thee. Dankzij de nieuwe unieke en energiebespa-

rende 1-kopsfunctie werkt de waterkoker ook bij een kleine hoeveelheid water op-

timaal.  

 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

Van buiten warm en knapperig, van binnen zacht en luchtig – de perfecte toast 

moet aan behoorlijk wat eisen voldoen. Geen probleem voor Bosch. De compacte 

ComfortLine-broodrooster is uitgevoerd in elegant rvs en garandeert een zeer ge-

lijkmatig roosterresultaat dankzij de automatische broodcentrering, zes verschil-

lende roosterinstellingen en een opwarm-, ontdooi- en stopfunctie. Zwart verbrande 

randen en nog koud van binnen? Dat behoort voorgoed tot het verleden! Bovendien 

is de broodrooster uitgerust met een geïntegreerde hoge lift voor het eenvoudig 

uitnemen van kleine sneetjes brood. Dus ook geen verbrande vingers meer – alleen 

nog maar genieten van perfect geroosterd brood. 

 

 

 

Product Typenum-
mer 

Functies Adviesprijs 

ComfortLine thermo-kof-
fiezetapparaat  

TKA6A683  
 

 Hoogwaardige rvs warm-
houdkan 

 Rijk koffiearoma dankzij 
Aroma+-knop 

 EasyDescale3: onder-
steuning bij het ontkal-
ken 

 Automatische uitschake-
ling na het zetten 

€ 84,99 

ComfortLine compacte 
broodrooster  

TAT6A913  Hoogwaardig rvs 

 Automatische broodcen-
trering voor gelijkmatig 
roosteren 

€ 74,99 
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 Geïntegreerde broodjes-
opzethouder 

 Liftfunctie om toast ge-
makkelijk uit het brood-
rooster te nemen 

 Ontdooi- en opwarm-
functie 

ComfortLine  
waterkoker  

TWK6A813  Hoogwaardig rvs 

 Automatische uitschake-
ling, oververhitting- en 
droogkookbeveiliging, 
automatische uitschake-
ling wanneer de water-
koker wordt opgetild tij-
dens gebruik 

 1-kopsfunctie voor 300 
ml 

 Inhoud 1,7 liter 

€ 79,99 

 
Over Bosch 
De naam Bosch staat al generaties lang voor baanbrekende technologie en uit-
stekende kwaliteit. De huishoudelijke apparaten van Bosch voldoen al meer dan 
80 jaar aan deze hoge standaard: Bosch is het toonaangevende Europese merk 
op het gebied van huishoudelijke apparatuur. Consumenten over de hele wereld 
associëren het merk met efficiënte functionaliteit, betrouwbare kwaliteit en een in-
ternationaal geprezen design. Het met respect omgaan met mens en milieu, dat 
wordt weergegeven in ons motto "technologie voor het leven", is voor Bosch van-
zelfsprekend. Dit is onder andere zichtbaar in de duurzame producten en energie- 
en waterbesparende processen.www.bosch-home.com.  
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