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Jsme technicky kompetentní
Vyspělé technologie v kombinaci s novou
vynalézavostí – vždy hledáme něco
nového, co může zlepšit kvalitu všedního
života. 

To splňuje nová parní stanice
Serie 6 EasyComfort, díky které během
chvíle vyžehlíte hory prádla. Bez třídění
a nastavování teploty. Zato s pocitem
jistoty, že jste prádlo vyžehlili šetrně
a perfektně.

Bosch dbá na detaily
Naše výrobky vyvíjíme s nejvyšší péčí.
Každý detail spotřebiče promýšlí naši
inženýři tak dlouho, dokud
100% nesplňuje naše nároky na
kvalitu, výkon a komfort.

Aktuální program Bosch
pro kuchyni a život

Seznamte se s novinkami a důležitými produkty z našeho
aktuálního sortimentu. Jako obvykle zjistíte, že Bosch stojí za
perfektními výsledky, kvalitou vnímatelnou všemi smysly
i překvapivě jednoduchými řešeními.
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Některé naše držitele cen naleznete v tomto katalogu,  
nebo také v muzeu designu. To nejlepší odvádějí naše oceněné
spotřebiče při plnění svých vlastních úloh, když
lidem přinášejí více kvality do života. Díky vysoce kvalitním
materiálům a řemeslné péči při jejich zpracování vám naši
pomocníci v domácnosti přinášejí jistotu a radost po mnoho let.
Relaxx’x ProSilence Plus je aktuální vítěz testu, který provedla

Stiftung Warentest (Test 05/2016). Díky němu nechal Bosch
již podruhé za sebou konkurenci v kategorii „Vysavače
s boxem na prach“. Okouzlujícím tvarem a funkcí přesvědčil
bezkabelový ruční vysavač Athlet, který díky elegantnímu
designu získal iF product design award. Žehlička TDA502412E Pro 
Energy, která šetří vodu i energii se stala v dubnu 2016 vítězem  
D Testu.

Je dobré vědět, že se o domácnost starají
vítězové testu a držitelé cen za design

61080_wobbler_zehlicka_TDA502412E_CZ_100x100mm_v01.indd   1 20.6.2016   11:32:38
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OptiMUM
Nový všestranný kuchyňský robot  
od značky Bosch
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MUZ9VLP1 VeggieLove PLUS 
Sada příslušenství pro milovníky džusů a zeleniny.

MUZ9VL1 VeggieLove 
Sada příslušenství pro milovníky ovoce a zeleniny.

MUZ9TM1 TastyMoments  
Sada příslušenství pro fanoušky smoothie a dalších trendů.

MUZ9HA1 HuntingAdventure
Sada příslušenství nejen pro milovníky masa.

MUZ9PP1 PastaPassion
Sada příslušenství pro vášnivé fanoušky těstovin.

OptiMUM sada příslušenství –
otázka dobrého vkusu

Díky rozmanitému příslušenství nabídnete vašim strávníkům tu pravou
přidanou hodnotu. Uspokojí vegetariány i milovníky masa. Každý si
s jeho pomocí může připravit oblíbené pokrmy.

Včetně profesionální cukrářské sady z vysoce kvalitní oceli.

 Hnětací hák Flexibilní metla Šlehací metla
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Kuchyňské roboty MUM9B34S27 MUM9B33S12 

Produktová řada OptiMUM

Příkon (W) 1400 1300

Množství zpracovaných surovin 3,5 kg piškotového nebo 1,5 kg kynutého těsta + přísady

Příslušenství

Hnětení / šlehání / míchání Profesionální sada: profi hnětací hák, 
míchací metla se silikonovou stěrkou, celokovová šlehací metla

Míchací mísa Nerez 5,5 l

Masomlýnek • –

Mixér ThermoSafe 2,3 l • •

Barva spotřebiče Stříbrná Stříbrná

Hmotnost netto (kg) 7,3 7,3

Rozměry spotřebiče (mm) 317 x 222 x 395 317 x 222 x 395

EAN 4242002957951 4242002957968

OptiMUM sady
příslušenství.

MUZ9VL1 VeggieLove
Milovníci ovoce a zeleniny připraví za okamžik vynikající 
plnohodnotné pokrmy a zdravé svačiny. S otočným 
kotoučem na krájení, strouhání a krouhání, středně 
jemným kotoučem, kotoučem na asijskou zeleninu 
a brambory a kotoučem na bramborák.

Kód EAN 4242002943756

MUZ9VLP1 VeggieLove PLUS
Je jedno, zda chcete nastrouhat, nakrouhat nebo 
nakrájet zeleninu nebo ovoce. Nasekat bylinky nebo 
ořechy nebo vylisovat citrusy. Pomocí této sady příslu-
šenství to jde velmi rychle: otočný kotouč na krájení, 
strouhání a krouhání.

Kód EAN 4242002953458
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MUZ9PP1 PastaPassion
Pomocí profesionálních nástavců z této sady 
příslušenství snadno připravíte čerstvé těs-
toviny. Včetně adaptéru pro snadnou montáž 
na OptiMUM. Viva Italia.

Kód EAN 4242002943299

MUZ9HA1 HuntingAdventure
S touto sadou příslušenství zpracujete bě-
hem minuty až 2 kg masa, ryb nebo zeleniny. 
Perfektní na přípravu směsi mletého masa, 
klobás a rybích nebo zeleninových terin. 

Kód EAN 4242002943718

MUZ9TM1 TastyMoments
Sada multi sekáčků s funkcí 5 v 1: univerzální 
sekáček, mixér s řešením pro uskladnění 
a možností vzít pokrm s sebou, praktický 
mlýnek.

Kód EAN 4242002943732
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Zvláštní příslušenství
pouze pro kuchyňský robot OptiMUM

MUZ9ER1 Nerezová mísa 
  Objem 5,5 l na přípravu 3,5 kg těsta nebo kynutého těsta 
z 1,5 kg mouky a přísad

  Z nerezu: robustní, s dlouhou životností, vhodná na potra-
viny pachově neutrální

  Dva praktické úchopy
  Vhodná do myčky nádobí 

Kód EAN 
4242002951393

MUZ9MX1 Skleněný mixér
  Obzvláště tichý díky inovovanému tvaru 
  Žáruvzdorné a chladuvzdorné sklo ThermoSafe 
  Kapacita 2,3 l
  Vhodný do myčky nádobí 

Kód EAN  
4242002943275

MUZ9KR1 Plastová mísa
  Objem 5,5 l na velká množství
  Plast izolující teplo, díky tomu obzvláště vhodná na  
přípravu kynutého těsta

  Dva praktické úchopy
  Vhodná do myčky nádobí

Kód EAN  
4242002951379

MUZ9SV1 Nástavec na mlýnek na maso  
na přípravu stříkaného pečiva
  Rychlá a jednoduchá příprava stříkaného pečiva
 Vhodný také na velká množství
 Na výběr z mnoha rozdílných tvarů

Kód EAN  
4242002968919

Další rozmanité příslušenství 
od března 2017

Mnoho možností rozšíření  
díky správnému příslušenství OptiMUM.
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MUM5  
vás navnadí na víc!

Objevte novinky týkající se kuchyňského robotu MUM5.

MUM5 HomeProfessional
Perfektní pro profesionály.
Výkonný kuchyňský robot s top
výsledky uspokojí vysoké
požadavky a podá v kuchyni
špičkové výkony.

MUM5 CreationLine
Rozmanitost pro pokročilé fanoušky
vaření. Kuchyňský robot v mnoha
různých barvách a s mnohočetným
příslušenstvím pro skvělé kreace při
vaření a pečení.

MUM5 StartLine 
Ideální pro začátečníky a do první
vlastní kuchyně. Kompaktní a ve
svěžích moderních barvách.

Více wattů
Plný výkon a rychlé výsledky s výkonem
motoru až 1000 wattů.

Více těsta
Nyní můžete bez problémů zpracovat až 1 kg mouky plus
přísady a až 2,7 kg třeného těsta nebo 1,9 kg kynutého těsta.

Ještě více barev
Nové barvy řady CreationLine a StartLine perfektně
doplňují dosavadní paletu barev. CreationLine
a HomeProfessional si vás navíc získají novým designem.

Ještě více možností
Nyní je k dispozici spousta příslušenství
a čtyři praktické sady Lifestyle.

Jasné rozdělení sortimentu

Univerzální kuchyňské roboty | 11



Pro každého ten pravý
kuchyňský robot MUM5

Díky MUM5 ve třech různých řadách HomeProfessional, CreationLine a StartLine
si každý najde toho správného kuchyňského pomocníka.

Všechny spotřebiče MUM5 se vyznačují vysokou funkčností.

·  Motor o výkonu až 1000 wattů pro zpracování až 1 kg mouky + přísad. · Velká nerezová mísa o objemu 3,9 l. · Jednoduché a pohodlné 
ovládání jedním knoflíkem díky EasyArm Lift.· Perfektní míchání přísad díky 3D PlanetaryMixing. · Cukrářská sada s praktickou taštičkou na 
příslušenství – pro uložení v míse s úsporou místa

Kuchyňské 
roboty MUM57B22 MUM58250 MUM58224

MUM58020   
MUM58420  
MUM58720  
MUM58920 

Produktová 
řada HomeProfessional CreationLine CreationLine CreationLine

Příkon (W) 900 1000 1000 1000

Množství 
zpracovaných 
surovin

2,0 kg piškotového nebo 1,5 kg kynutého těsta  
(včetně přísad)

2,7 kg piškotového nebo 1,9 kg kynutého těsta  
(včetně přísad) 2,7 kg piškotového nebo 1,9 kg kynutého těsta (včetně přísad) 2,7 kg piškotového nebo 1,9 kg kynutého těsta (včetně přísad)

Příslušenství

Hnětení / 
šlehání / 
míchání

1x hnětací hák s ochranou převodovky, 
1x celokovová šlehací metla s nastavitelnou výškou,  
1x míchací metla se silikonovým okrajem 

1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací 
metla 1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek – • • –

Mixér – – – Plast

Průběhový 
krouhač 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč

Univerzální 
mlýnek 2 v 1 (mlýnek, sekáček) 2 v 1 (mlýnek, sekáček) s nádobou 2Go – –

Lis na citrusy – – – –

Jiné 
příslušenství – Plastová mísa 3,9 l – –

Barva 
spotřebiče Černá / stříbrná Bílá / stříbrná Bílá / stříbrná Tyrkysová, červená, rudá, nebo krémová / stříbrná

Hmotnost netto 
(kg) 6,8 8,0 6,6 6,4

Rozměry 
spotřebiče 
(mm)

282 x 280 x 271 282 x 280 x 271 282 x 280 x 271 282 x 280 x 271

EAN 4242002831329 4242002903927 4242002904009

4242002904023 
4242002903866 
4242002903880 
4242002903903 
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Kuchyňské 
roboty MUM57B22 MUM58250 MUM58224

MUM58020   
MUM58420  
MUM58720  
MUM58920 

Produktová 
řada HomeProfessional CreationLine CreationLine CreationLine

Příkon (W) 900 1000 1000 1000

Množství 
zpracovaných 
surovin

2,0 kg piškotového nebo 1,5 kg kynutého těsta  
(včetně přísad)

2,7 kg piškotového nebo 1,9 kg kynutého těsta  
(včetně přísad) 2,7 kg piškotového nebo 1,9 kg kynutého těsta (včetně přísad) 2,7 kg piškotového nebo 1,9 kg kynutého těsta (včetně přísad)

Příslušenství

Hnětení / 
šlehání / 
míchání

1x hnětací hák s ochranou převodovky, 
1x celokovová šlehací metla s nastavitelnou výškou,  
1x míchací metla se silikonovým okrajem 

1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací 
metla 1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek – • • –

Mixér – – – Plast

Průběhový 
krouhač 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč

Univerzální 
mlýnek 2 v 1 (mlýnek, sekáček) 2 v 1 (mlýnek, sekáček) s nádobou 2Go – –

Lis na citrusy – – – –

Jiné 
příslušenství – Plastová mísa 3,9 l – –

Barva 
spotřebiče Černá / stříbrná Bílá / stříbrná Bílá / stříbrná Tyrkysová, červená, rudá, nebo krémová / stříbrná

Hmotnost netto 
(kg) 6,8 8,0 6,6 6,4

Rozměry 
spotřebiče 
(mm)

282 x 280 x 271 282 x 280 x 271 282 x 280 x 271 282 x 280 x 271

EAN 4242002831329 4242002903927 4242002904009

4242002904023 
4242002903866 
4242002903880 
4242002903903 

Univerzální kuchyňské roboty

MUM5 inspiruje své majitele k vaření.
Nové kuchyňské roboty MUM5 zajistí
s výkonem 1000 wattů skvělé
výsledky při pečení a vaření.

Díky výkonu motoru raz dva
připravíte až 2,7 kg třeného těsta a 1,9 kg 
kynutého těsta. Čtyři praktické sady
Lifestyle nabízí to správné příslušenství
podle vlastního vkusu a umožňují
kuchařům ještě více experimentovat
při vaření.

Také barvy MUM5 vás nadchnou. Nové
svěží barvy pro řady CreationLine
a StartLine rozšiřují stávající atraktivní
výběr barev.
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Kuchyňské 
roboty MUM55761 MUM54251 MUM50112

Produktová 
řada                                                          Styline StartLine

Příkon (W)                                                            900 800

Množství 
zpracovaných 
surovin

               2,0 kg piškotového nebo 1,5 kg kynutého těsta (včetně přísad) 2,0 kg piškotového nebo 1,5 kg kynutého těsta (včetně přísad)

Příslušenství

Hnětení / 
šlehání / 
míchání

                  1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek • • •
Mixér Plast – –

Průběhový 
krouhač

1x strouhací kotouč, 1x hrubé struhadlo, 1x kotouč  
na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč

Nůž na krájení kostek, 1x strouhací kotouč, 1x kotouč 
na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč –

Univerzální 
mlýnek – – –

Lis na citrusy • • –

Jiné 
příslušenství

Nástavec na přípravu 
stříkaného těsta – –

Barva 
spotřebiče Rudá / stříbrná Bílá / stříbrná Bílá / černá

Hmotnost netto 
(kg) 7,6 8,5 5,8

Rozměry 
spotřebiče 
(mm)

282 x 280 x 271 282 x 280 x 271 282 x 280 x 271

EAN 4242002825359 4242002681689 4242002904061
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Kuchyňské 
roboty MUM55761 MUM54251 MUM50112

Produktová 
řada                                                          Styline StartLine

Příkon (W)                                                            900 800

Množství 
zpracovaných 
surovin

               2,0 kg piškotového nebo 1,5 kg kynutého těsta (včetně přísad) 2,0 kg piškotového nebo 1,5 kg kynutého těsta (včetně přísad)

Příslušenství

Hnětení / 
šlehání / 
míchání

                  1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovový hnětací hák, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek • • •
Mixér Plast – –

Průběhový 
krouhač

1x strouhací kotouč, 1x hrubé struhadlo, 1x kotouč  
na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč

Nůž na krájení kostek, 1x strouhací kotouč, 1x kotouč 
na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč –

Univerzální 
mlýnek – – –

Lis na citrusy • • –

Jiné 
příslušenství

Nástavec na přípravu 
stříkaného těsta – –

Barva 
spotřebiče Rudá / stříbrná Bílá / stříbrná Bílá / černá

Hmotnost netto 
(kg) 7,6 8,5 5,8

Rozměry 
spotřebiče 
(mm)

282 x 280 x 271 282 x 280 x 271 282 x 280 x 271

EAN 4242002825359 4242002681689 4242002904061
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MUM5 sady Lifestyle:
Rozmanitost podle přání

Sada příslušenství pro milovníky těstovin
•  Na čerstvé, vlastnoručně vyrobené 

těstoviny.
•  S profesionálními nástavci na přípravu  

lasagní a tagliatelle.

MUZ5PP1  

PastaPassion
Sada příslušenství pro milovníky
ovoce a zeleniny 
• Na chutné zeleninové pokrmy.
• S průběhovým krouhačem.
•  S kotoučem na krájení, strouhání, 

krouhání, středně jemným kotoučem na 
asijskou zeleninu a brambory a kotoučem 
na bramborák.

MUZ5VL1

VeggieLove

Sada příslušenství s 5 funkcemi
v co nejmenším prostoru  
• Na přípravu smoothie, polévek, pesta atd.
•  Sada na sekání 5 v 1 s mlýnkem, uni-

verzálním sekáčkem, mixérem, řešením 
pro uskladnění a vzetí pokrmu s sebou.

MUZ45XTM1

TastyMoments

Sada příslušenství pro přípravu
velkého množství pečiva  
• Pro mnoho druhů pečiva plné fantazie.
•  S nástavcem na stříkané pečivo,  

plastovou mísou a mlýnkem na 
maso na zpracování těsta.

MUZ5BS1

BakingSensation

Univerzální kuchyňské roboty16 | 



Pro použití s mlýnkem na maso

MUZ5FW1 Mlýnek na maso

MUZ45LS1
Sada děrovaných kotoučů
– jemný (3 mm), hrubý
(6 mm)

MUZ45FV1
Nástavec na odšťavňování
ovoce

MUZ45SV1
Nástavec na stříkané
pečivo

MUZ45RV1 Nástavec na strouhání

Pro použití s průběhovým krouhačem

MUZ45AG1
Kotouč na asijskou
zeleninu

MUZ45RS1 Hrubý krouhací kotouč

MUZ45PS1 Kotouč na hranolky

MUZ45KP1 Kotouč na bramboráky

Zvláštní příslušenství
Je jedno, zda chcete připravit lasagne, chutné zeleninové pokrmy,
čerstvé smoothie nebo jemné pečivo. S rozmanitým zvláštním
příslušenstvím pro MUM5 si můžete jednoduše připravit a užít vaše
oblíbené pokrmy.

Další speciální příslušenství

MUZ5ER2
Mísa z nerezové
oceli (3,9 l)

MUZ5KR1 Plastová mísa (3,9 l)

MUZ5MX1
Plastový nástavec na
mixování

MUZ5MM1 Multimixér

MUZ5ZP1 Lis na citrusy

MUZ5GM1 Mlýnek na obiloviny

MUZ45XCG1 Multi sekáček 3 v 1

MUZ5EB2 Zmrzlinovač
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Kuchyňské roboty MUM4856EU MUM4880 MUM4875EU MUM4855 MUM48CR1

Příkon (W) 600 600 600 600 600

Množství zpracovaných surovin 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad) 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad)

Příslušenství

Míchací mísa Nerez Nerez Nerez Plast Nerez

Hnětení / šlehání / míchání 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek  • • • • • 

Mixér Sklo Plast Plast Plast Plast

Průběhový krouhač 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč
1x strouhací kotouč, 1x hrubé struhadlo, 
1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí 
kotouč

Lis na citrusy  • • – – – 

Držák na příslušenství  •  • • • • 

Barva spotřebiče Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 6,6 6,6 6,0 5,6 5,6

Rozměry spotřebiče (mm) 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

EAN 4242002646619 4242002646664 4242002660356 4242002652948 4242002646558
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Kuchyňské roboty MUM4856EU MUM4880 MUM4875EU MUM4855 MUM48CR1

Příkon (W) 600 600 600 600 600

Množství zpracovaných surovin 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad) 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad)

Příslušenství

Míchací mísa Nerez Nerez Nerez Plast Nerez

Hnětení / šlehání / míchání 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek  • • • • • 

Mixér Sklo Plast Plast Plast Plast

Průběhový krouhač 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč 1x strouhací kotouč, 1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí kotouč
1x strouhací kotouč, 1x hrubé struhadlo, 
1x kotouč na jemné strouhání, 1x krájecí 
kotouč

Lis na citrusy  • • – – – 

Držák na příslušenství  •  • • • • 

Barva spotřebiče Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 6,6 6,6 6,0 5,6 5,6

Rozměry spotřebiče (mm) 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

EAN 4242002646619 4242002646664 4242002660356 4242002652948 4242002646558
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Univerzální kuchyňské roboty

Kuchyňské roboty
MUM48W1  
MUM48R1   
MUM48A1  

MUM4657 MUM4655EU MUM4427 MUM4406 MUM4405

Příkon (W) 600 550 550 500 500 500

Množství zpracovaných 
surovin 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad) 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad)

Příslušenství

Míchací mísa Nerez Plast Plast Plast Plast Plast

Hnětení / šlehání / 
míchání 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek – • • – • –

Mixér – Plast Plast – – –

Průběhový krouhač

1x strouhací kotouč, 
1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x 
krájecí kotouč

1x strouhací kotouč, 1x hrubé 
struhadlo, 1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x krájecí kotouč

1x strouhací kotouč, 1x kotouč na 
jemné strouhání, 1x krájecí kotouč

1x strouhací kotouč, 
1x hrubé struhadlo, 
1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x krájecí 
kotouč

1x strouhací kotouč, 
1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x krájecí 
kotouč

–

Lis na citrusy – – – – – –

Držák na příslušenství – • • – – –

Barva spotřebiče Bílá, červená, nebo 
černá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 4,7 5,7 5,8 4,1 3,7 3,7

Rozměry spotřebiče 
(mm) 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

EAN
4242002742649  
4242002660332  
4242002646534 

4242002596358 4242002250465 4242002457161 4242002367378 4242002245737

stitek-ZK-Bosch-cz kopie.pdf   1   15.01.16   14:24
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Kuchyňské roboty
MUM48W1  
MUM48R1   
MUM48A1  

MUM4657 MUM4655EU MUM4427 MUM4406 MUM4405

Příkon (W) 600 550 550 500 500 500

Množství zpracovaných 
surovin 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad) 3,9 l (0,75 kg těsta, max. 2 kg včetně přísad)

Příslušenství

Míchací mísa Nerez Plast Plast Plast Plast Plast

Hnětení / šlehání / 
míchání 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla 1x kovové hnětací háky, 1x šlehací metla, 1x míchací metla

Masomlýnek – • • – • –

Mixér – Plast Plast – – –

Průběhový krouhač

1x strouhací kotouč, 
1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x 
krájecí kotouč

1x strouhací kotouč, 1x hrubé 
struhadlo, 1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x krájecí kotouč

1x strouhací kotouč, 1x kotouč na 
jemné strouhání, 1x krájecí kotouč

1x strouhací kotouč, 
1x hrubé struhadlo, 
1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x krájecí 
kotouč

1x strouhací kotouč, 
1x kotouč na jemné 
strouhání, 1x krájecí 
kotouč

–

Lis na citrusy – – – – – –

Držák na příslušenství – • • – – –

Barva spotřebiče Bílá, červená, nebo 
černá Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 4,7 5,7 5,8 4,1 3,7 3,7

Rozměry spotřebiče 
(mm) 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

EAN
4242002742649  
4242002660332  
4242002646534 

4242002596358 4242002250465 4242002457161 4242002367378 4242002245737
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Zdravé smoothies, vynikající polévky, 

chladivý drcený led. To vše nabízí vysoce 

výkonný SilentMixx, aniž byste ho téměř 

slyšeli.

SilentMixx: nejtišší
mixér značky Bosch

Mixéry22 | 



Super tichý
Také díky speciálnímu tvaru skleněné 
nádoby je SilentMixx tak tichý.

Jedno, zda horké nebo
studené
Obzvláště velký mixér ze skla ThermoSafe splní
vaše požadavky. Je jedno, zda se jedná o horké 
polévky nebo tvrdé kostky ledu.

Automatické programy
Smoothie, drcený led, nasekané přísady všeho druhu,
polévky, omáčky nebo pyré. to vše připraví SilentMixx 
automaticky stiskem tlačítka díky třem programům 
a postupnému nastavení výkonu.

Dodatečné příslušenství
Filtr na smoothie a speciální sekáček učiní
SilentMixx mnohostranně použitelným.

Jednoduché čištění
Nůž EasyClick nejen přesně seká, ale lze ho
obzvláště jednoduše vyjmout ze spotřebiče a vyčistit.

Mixéry | 23



Mixéry MMB66G3M MMB64G3M MMB43G2B

Příkon 900 W 800 W 700 W

Materiál mixovacího poháru Termosklo Termosklo Termosklo

Bezpečnostní zařízení
Bezpečnostní spínač, 
pojistka proti přetížení

Bezpečnostní spínač, 
pojistka proti přetížení

Bezpečnostní spínač, 
pojistka proti přetížení

Počet spínacích stupňů Plynulý Plynulý 5stupňové

Užitný objem 1,50 l 1,50 l 1,50 l

Druh nože Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel

Mixovací pohár s odměrkou • • •

Mixovací pohár vhodný 
i pro výrobu ledové tříště • • •

Elektronická regulace počtu otáček • • –

Momentový stupeň / momentový spínač • • •

Včetně příslušenství
Sekáček, 
filtr na smoothie

Sekáček, 
filtr na smoothie

Sekáček

Automatické programy
Drcení ledu, sekání 
přísad a highspeed 
pro výrobu smoothie

Drcení ledu, smoothies 
a sekání

Drcení ledu a sekání 
přísad

Barva spotřebiče Černá Černá Černá

Hmotnost netto (kg) 5,24 5,17 4,96

Rozměry spotřebiče (mm) 437 x 196 x 237 437 x 196 x 237 437 x 196 x 237

EAN 4242002968827 4242002790190 4242002855394
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MMB42G0B MMB21P0R MMBM7G3M MMBM7G2M

700 W 500 W 350 W 350 W

Termosklo Plast Sklo Sklo

Bezpečnostní spínač Bezpečnostní spínač Bezpečnostní spínač Bezpečnostní spínač

2stupňové 2stupňové 2stupňové 2stupňové

1,50 l 1,50 l 0,60 l 0,60 l

Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel 4 nože, ušlechtilá ocel 4 nože, ušlechtilá ocel

• • • •

• • • •

– – – –

• • • •

– – 2x víko, sekáček, láhev 2Go 1x víko, láhev 2Go

– – – –

Černá Bílá Černá Bílá

4,04 2,74 2,43 2,13

437 x 196 x 237 419 x 196 x 237 308 x 120 x 116 308 x 120 x 116

4242002855356 4242002790312 4242002934570 4242002934563
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Více vitamínů s minimální námahou

Odšťavovače

S odšťavovači od značky Bosch dostanete z ovoce každou kapku.
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Odšťavovače

Odšťavovače MES4000 MES3500 MES25A0 MES25C0 MES25G0

Příkon (W) 1000 700 700 700 700

Velikost plnicího otvoru 
(mm)

84 73 73 73 73

Max. rychlost (ot./min) 10000 11000 11000 11000 11000

Počet nastavitelných  
rychlostí

2 2 2 2 2

Materiál nože Keramika Kov Kov Kov Kov

Kapacita nádoby na dřeň 
(ml)

3000 2000 2000 2000 2000

Kapacita nádoby na džus 
(ml)

1500 1250 1250 1250 1250

Materiál nádoby na džus Plast Plast Plast Plast Plast

Separátor pěny • • • • •

Nerezové mikrosítko • • • • •

DripStop • • • • •

Barva spotřebiče Hliník Černá/nerez Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 5,5 4,5 5,0 4,3 5,0

Rozměry spotřebiče (mm) 425 x 322 x 221 310 x 312 x 180 310 x 312 x 180 310 x 312 x 180 310 x 312 x 180

EAN 4242002770048 4242002812137 4242002812151 4242002812090 4242002812113
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Ponorné mixéry

Skombinovali jsme sílu
s kvalitou. A výsledky mluví
samy za sebe

Známe recept na výkon
Stejně jako šéfkuchaři, i naši techničtí
odborníci při návrhu tohoto velmi výkonného 
ponorného mixéru MaxoMixx použili ty 
nejlepší přísady:

Výkonný motor o síle až 800 wattů
splní všechny vaše požadavky.

Snadné použití a robustní materiály s nadčasovým designem.

Proměňte váš MaxoMixx v malý kuchyňský robot.

800 wattů

Praktické použití

Široká škála
příslušenství

Ergonomický design s povrchem
SoftTouch pro dokonalé

a snadné ovládání.

SoftTouch

4 nože, 12 rychlostních stupňů
a tlačítko Turbo

QuattroBlade Pro: inovativní mixovací noha nasměruje
tekutiny přímo k rotačním nožům, díky čemuž dosáhnete

rychlých a konzistentních výsledků mixování.

MaxoMixx: nejlepší ponorný mixér společnosti Bosch  
- příprava pokrmů s profesionálními výsledky.
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Praktické použití
S řadou MaxoMixx se se svými výtvory můžete dostat
na zcela novou úroveň 
Ať už jsou vaši zákazníci profesionální kuchaři nebo 
fanoušci nadčasového designu, s tímto prvotřídním 
ponorným mixérem společnosti Bosch je rozhodně 
uchvátíte. Koneckonců, nejenže mixér MaxoMixx dokáže 
vyčarovat na vašem talíři pokrmy na úrovni profesionálů, 
ale zároveň je se svým vysoce kvalitním nerezovým 
pláštěm a mixovací nohou, vyrobenou z materiálu 
nejvyšší kvality, i vizuálním potěšením.



Ponorné mixéry MSM88190 MSM88166 MSM87180 MSM87160 MSM87140 MSM87110

Produktová řada                              MaxoMixx MaxoMixx

Příkon (W)                                  800 750

Počet rychlostních stupňů 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň

Materiál mixovací nohy Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez

Typ nože QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro

Příslušenství

Mixovací nádoba s měrkou • • • • • •

Univerzální sekáček – – • • • –

Mini sekáček na led a malá množství • – • – – –

Šlehací metla • • • • – –

VarioChopper s volitelným stupněm sekání – • – – – –

Multifunkční nástavec na sekání, krájení, strouhání, drcení 
a hnětení • – – – – –

Barva spotřebiče Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez

Hmotnost netto (kg) 2,5 1,8 1,8 1,6 1,5 1,1

Rozměry spotřebiče (mm) 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63

EAN 4242002764399 4242002860664 4242002764368 4242002764276 4242002764245 4242002764184

Ponorné mixéry

SoftTouch
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Ponorné mixéry MSM88190 MSM88166 MSM87180 MSM87160 MSM87140 MSM87110

Produktová řada                              MaxoMixx MaxoMixx

Příkon (W)                                  800 750

Počet rychlostních stupňů 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň

Materiál mixovací nohy Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez

Typ nože QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro

Příslušenství

Mixovací nádoba s měrkou • • • • • •

Univerzální sekáček – – • • • –

Mini sekáček na led a malá množství • – • – – –

Šlehací metla • • • • – –

VarioChopper s volitelným stupněm sekání – • – – – –

Multifunkční nástavec na sekání, krájení, strouhání, drcení 
a hnětení • – – – – –

Barva spotřebiče Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez

Hmotnost netto (kg) 2,5 1,8 1,8 1,6 1,5 1,1

Rozměry spotřebiče (mm) 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63

EAN 4242002764399 4242002860664 4242002764368 4242002764276 4242002764245 4242002764184
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Ponorné mixéry

SoftTouch

Ponorné mixéry MSM67170 MSM67160 MSM67140    
MSM67140R MSM67110 MSM66150 MSM66130 MSM66120 MSM66020 MSM64110 MSM64010

Produktová řada                                                           ErgoMixx                                                                                                          ErgoMixx 

Příkon (W) 750 750 750 750 600 600 600 600 450 450

Počet rychlostních stupňů 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

1 + momentový 
stupeň

1 + momentový 
stupeň

Materiál mixovací nohy Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Plast Nerez Plast

Typ nože QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

Příslušenství

Mixovací nádoba s měrkou • • • • • • • • • •

Univerzální sekáček – • • – – – – – – –

Mini sekáček na led a malá 
množství • – – – • – • • – –

Šlehací metla • • – – • • – – – –

VarioChopper s volitelným 
stupněm sekání • • • • • • • • • •

Multifunkční nástavec na 
sekání, krájení, strouhání,  
drcení a hnětení

• • • • • • • • • •

Barva spotřebiče Černá / šedá Černá / šedá Černá nebo červená / 
šedá Černá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / červená Bílá / červená

Hmotnost netto (kg) 1,5 1,4 1,4 1,0 1,4 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9

Rozměry spotřebiče (mm) 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62

EAN 4242002732305 4242002739120 4242002732213 
4242002825250 4242002746883 4242002739090 4242002732183 4242002681450 4242002681429 4242002678139 4242002678108
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Ponorné mixéry MSM67170 MSM67160 MSM67140    
MSM67140R MSM67110 MSM66150 MSM66130 MSM66120 MSM66020 MSM64110 MSM64010

Produktová řada                                                           ErgoMixx                                                                                                          ErgoMixx 

Příkon (W) 750 750 750 750 600 600 600 600 450 450

Počet rychlostních stupňů 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

1 + momentový 
stupeň

1 + momentový 
stupeň

Materiál mixovací nohy Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Plast Nerez Plast

Typ nože QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

Příslušenství

Mixovací nádoba s měrkou • • • • • • • • • •

Univerzální sekáček – • • – – – – – – –

Mini sekáček na led a malá 
množství • – – – • – • • – –

Šlehací metla • • – – • • – – – –

VarioChopper s volitelným 
stupněm sekání • • • • • • • • • •

Multifunkční nástavec na 
sekání, krájení, strouhání,  
drcení a hnětení

• • • • • • • • • •

Barva spotřebiče Černá / šedá Černá / šedá Černá nebo červená / 
šedá Černá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / červená Bílá / červená

Hmotnost netto (kg) 1,5 1,4 1,4 1,0 1,4 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9

Rozměry spotřebiče (mm) 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62

EAN 4242002732305 4242002739120 4242002732213 
4242002825250 4242002746883 4242002739090 4242002732183 4242002681450 4242002681429 4242002678139 4242002678108

Ponorné mixéry

watt watt
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Ponorné mixéry MSM2650B MSM2623G MSM2620B MSM26130 MSM2610B MSM2413V MSM14200 MSM14100 MSM14000

Produktová řada CleverMixx CleverMixx 
Dip&Dressing CleverMixx CleverMixx CleverMixx Baby CleverMixx

Příkon (W) 600 600 600 600 600 400 400 400 400

Počet rychlostních stupňů 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň

Materiál mixovací nohy Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Plast Plast Plast

Typ nože QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

Příslušenství

Mixovací nádoba s měrkou • • • • • • • • –

Sekáček • • • – – – • – –

Šlehací metla • – – – – – – – –

Noha SlimFoot na malá 
množství nebo do úzkých nádob – – – • – • – – –

Barva spotřebiče Černá Černá Černá Bílá Černá Modrá / fialová Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 0,6

Rozměry spotřebiče (mm) 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60

EAN 4242002921808 4242002921938 4242002921938 4242002920320 4242002921945 4242002909301 4242002917290 4242002917269 4242002917238
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Ponorné mixéry MSM2650B MSM2623G MSM2620B MSM26130 MSM2610B MSM2413V MSM14200 MSM14100 MSM14000

Produktová řada CleverMixx CleverMixx 
Dip&Dressing CleverMixx CleverMixx CleverMixx Baby CleverMixx

Příkon (W) 600 600 600 600 600 400 400 400 400

Počet rychlostních stupňů 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň

Materiál mixovací nohy Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Nerez Plast Plast Plast

Typ nože QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

Příslušenství

Mixovací nádoba s měrkou • • • • • • • • –

Sekáček • • • – – – • – –

Šlehací metla • – – – – – – – –

Noha SlimFoot na malá 
množství nebo do úzkých nádob – – – • – • – – –

Barva spotřebiče Černá Černá Černá Bílá Černá Modrá / fialová Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,1 0,8 0,6

Rozměry spotřebiče (mm) 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60

EAN 4242002921808 4242002921938 4242002921938 4242002920320 4242002921945 4242002909301 4242002917290 4242002917269 4242002917238

Ponorné mixéry

watt watt watt watt
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Ještě vyšší výkon: šlehač CleverMixx se 400 W 
vyšlehá bez problémů smetanu a uhněte bez 
problémů dokonalé hutné těsto. Lehké těsto na 
domácí sušenky s ovocnou náplní, doma 
připravené kynuté pečivo nebo lahodný dezert. 
S tímto elegantním šlehačem se jednoduše podaří 
vše.

Elegantní šlehač  
do každé kuchyně

Ruční šlehače36 | 
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Ruční šlehače MFQ4780 MFQ4730 MFQ4080 MFQ4070

MFQ4030 (bílá)            
MFQ40301 (krémová)  
MFQ40302 (tyrkysová)  
MFQ40303 (červená)   

MFQ4020

Produktová řada Styline Styline

Příkon (W) 575 575 500 500 500 450

Počet rychlostních stupňů 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

Příslušenství

Šlehací metly FineCreamer FineCreamer FineCreamer FineCreamer FineCreamer FineCreamer

Hnětací háky Turbo Turbo Standard Standard Standard Standard

Mixovací nádoba s měrkou • – • • – –

Nerezová mixovací noha • – • – – –

Sekáček • – • – – –

Barva spotřebiče Černá Černá Bílá Bílá Bílá, krémová, tyrkysová, nebo červená Bílá

Hmotnost netto (kg) 1,8 1,1 1,8 1,4 1,1 1,1

Rozměry spotřebiče (mm) 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75

EAN 4242002860305 4242002860275 4242002556864 4242002556857

4242002556840 
4242002777290  
4242002777429 
4242002777450 

4242002556833
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Ruční šlehače MFQ4780 MFQ4730 MFQ4080 MFQ4070

MFQ4030 (bílá)            
MFQ40301 (krémová)  
MFQ40302 (tyrkysová)  
MFQ40303 (červená)   

MFQ4020

Produktová řada Styline Styline

Příkon (W) 575 575 500 500 500 450

Počet rychlostních stupňů 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

Příslušenství

Šlehací metly FineCreamer FineCreamer FineCreamer FineCreamer FineCreamer FineCreamer

Hnětací háky Turbo Turbo Standard Standard Standard Standard

Mixovací nádoba s měrkou • – • • – –

Nerezová mixovací noha • – • – – –

Sekáček • – • – – –

Barva spotřebiče Černá Černá Bílá Bílá Bílá, krémová, tyrkysová, nebo červená Bílá

Hmotnost netto (kg) 1,8 1,1 1,8 1,4 1,1 1,1

Rozměry spotřebiče (mm) 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75

EAN 4242002860305 4242002860275 4242002556864 4242002556857

4242002556840 
4242002777290  
4242002777429 
4242002777450 

4242002556833
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Ruční šlehače MFQ36470 MFQ36460 MFQ36440 MFQ36400 MFQ3540

Produktová řada                                                      ErgoMixx ErgoMixx

Příkon (W) 450 450 450 450 450

Počet rychlostních stupňů 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

Příslušenství

Šlehací metly Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo

Hnětací háky Standard Standard Standard Standard Standard

Mixovací nádoba s měrkou • – • – •

Mixovací noha Nerez – Plast – Plast

Mixovací mísa s podstavcem – • – – –

Barva Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá

Hmotnost netto (kg) 1,3 1,9 1,3 1,1 1,2

Rozměry spotřebiče (mm) 154 x 208 x 74 154 x 208 x 74 154 x 208 x 74 154 x 208 x 74 141x 201x 77

EAN 4242002723105 4242002723075 4242002723044 4242002718491 4242002411903
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Ruční šlehače MFQ36470 MFQ36460 MFQ36440 MFQ36400 MFQ3540

Produktová řada                                                      ErgoMixx ErgoMixx

Příkon (W) 450 450 450 450 450

Počet rychlostních stupňů 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

Příslušenství

Šlehací metly Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo

Hnětací háky Standard Standard Standard Standard Standard

Mixovací nádoba s měrkou • – • – •

Mixovací noha Nerez – Plast – Plast

Mixovací mísa s podstavcem – • – – –

Barva Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá Bílá / šedá

Hmotnost netto (kg) 1,3 1,9 1,3 1,1 1,2

Rozměry spotřebiče (mm) 154 x 208 x 74 154 x 208 x 74 154 x 208 x 74 154 x 208 x 74 141x 201x 77

EAN 4242002723105 4242002723075 4242002723044 4242002718491 4242002411903
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Ruční šlehače MFQ24200 
MFQ2420B 

MFQ2210D 
MFQ2210P 
MFQ2210Y  

Produktová řada                                            CleverMixx

Příkon (W) 400 375

Počet rychlostních stupňů 4 + momentový stupeň 4 + momentový stupeň

Šlehací metly Turbo Standard

Hnětací háky Standard Standard

Barva Bílá, nebo černá s nerez čelem Bílá / modrá, fialová, nebo žlutá

Hmotnost netto (kg) 0,9 0,9

Rozměry spotřebiče (mm) 153 x 200 x 73 153 x 200 x 73

EAN 4242002945101  
4242002945132 

4242002945019 
4242002945071 
4242002945040 
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MFQ22100 MFQ3030

                                                        CleverMixx

375 350

4 + momentový stupeň 4 + momentový stupeň

Standard Standard

Standard Standard

Bílá / šedá Bílá

0,9 0,8

153 x 200 x 73 140 x 184 x 70

4242002944388 4242002439853
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MultiTalent 3: hravě snadná
příprava díky chytrému
skladnému robotu!

Kompaktní kuchyňské roboty

Nový kompaktní kuchyňský robot s mnoha funkcemi.
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Kompaktní design

Praktické uskladnění

Mnoho funkcí

Příslušenství vhodné
do myčky nádobí

Mixér s nožem
MultiLevel6

Více místa v malých kuchyních – díky kompaktnímu
designu I-Shape s malou plochou pro postavení
spotřebiče (menší než DIN list).

Rozmanité příslušenství lze uskladnit přímo v míse a díky
tomu je stále po ruce. Díky optickému návodu k obsluze
příslušenství rovněž rychle nasadíte.

Sekání, strouhání, mixování a mnohem více –
díky pestrému příslušenství jako je nerezový
univerzální nůž a nůž MultiLevel6.

Jednoduché a pohodlné čištění
příslušenství v myčce nádobí.

Stále dobré výsledky díky třem dvojitým nožům
– rozsekají precizně přísady, perfektně namixují 
shaky a smoothie.
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Kompaktní kuchyňský roboty

1250
Watt

1200
Watt

AccessoryBag AccessoryBag

Kuchyňské roboty MCM68861 MCM64085 MCM3501M MCM3201B MCM3200W

Příkon (W) 1250 1200 800 800 800

Počet rychlostí Plynulý + momentový stupeň Plynulý + momentový stupeň 2 + momentový stupeň 2 + momentový stupeň 2 + momentový stupeň

Objem mísy (l) 3,90 3,90 2,30 2,30 2,30

Užitný objem (l) 2,40 2,40 2,30 2,30 2,30

Max. objem těsta v míse (kg) 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8

Příslušenství

1x víko, 
1x hnětací háky z umělé hmoty, 
1x míchací mísa, 
1x umělohmotný mixer, 
1x přídavné struhadlo na hranolky, 
1x strouhací kotouč, 
1x míchací metly, 
1x držák na kotouče, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x univerzální drtič, 
1x lis na citrusy

1x víko, 
1x hnětací háky z umělé hmoty, 
1x míchací mísa, 
1x umělohmotný mixer, 
1x přídavné struhadlo na hranolky, 
1x strouhací kotouč, 
1x míchací metly, 
1x držák na kotouče, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž

1x víko, 
1x míchací mísa 500 g z umělé hmoty, 
1x umělohmotný mixer, 
1x strouhací kotouč, 
1x drticí kotouč, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x univerzální drtič, 
1x držák příslušenství

1x víko, 
1x míchací mísa 500 g z umělé hmoty, 
1x umělohmotný mixer, 
1x strouhací kotouč, 
1x drticí kotouč, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x držák příslušenství

1x víko, 
1x míchací mísa 500 g z umělé hmoty, 
1x umělohmotný mixer, 
1x strouhací kotouč, 
1x drticí kotouč, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x držák příslušenství

Barva Šedá Šedá Černá Černá Bílá

Hmotnost netto (kg) 6,0 6,0 3,7 3,5 3,5

Rozměry spotřebiče (mm) 430 x 250 x 300 430 x 250 x 300 375 x 220 x 260 375 x 220 x 260 375 x 220 x 260

EAN 4242002736907 4242002753386 4242002853376 4242002853352 4242002853338
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Kuchyňské roboty MCM68861 MCM64085 MCM3501M MCM3201B MCM3200W

Příkon (W) 1250 1200 800 800 800

Počet rychlostí Plynulý + momentový stupeň Plynulý + momentový stupeň 2 + momentový stupeň 2 + momentový stupeň 2 + momentový stupeň

Objem mísy (l) 3,90 3,90 2,30 2,30 2,30

Užitný objem (l) 2,40 2,40 2,30 2,30 2,30

Max. objem těsta v míse (kg) 1,5 1,5 0,8 0,8 0,8

Příslušenství

1x víko, 
1x hnětací háky z umělé hmoty, 
1x míchací mísa, 
1x umělohmotný mixer, 
1x přídavné struhadlo na hranolky, 
1x strouhací kotouč, 
1x míchací metly, 
1x držák na kotouče, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x univerzální drtič, 
1x lis na citrusy

1x víko, 
1x hnětací háky z umělé hmoty, 
1x míchací mísa, 
1x umělohmotný mixer, 
1x přídavné struhadlo na hranolky, 
1x strouhací kotouč, 
1x míchací metly, 
1x držák na kotouče, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž

1x víko, 
1x míchací mísa 500 g z umělé hmoty, 
1x umělohmotný mixer, 
1x strouhací kotouč, 
1x drticí kotouč, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x univerzální drtič, 
1x držák příslušenství

1x víko, 
1x míchací mísa 500 g z umělé hmoty, 
1x umělohmotný mixer, 
1x strouhací kotouč, 
1x drticí kotouč, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x držák příslušenství

1x víko, 
1x míchací mísa 500 g z umělé hmoty, 
1x umělohmotný mixer, 
1x strouhací kotouč, 
1x drticí kotouč, 
1x krájecí kotouč, 
1x pěchovátko, 
1x univerzální nůž, 
1x držák příslušenství

Barva Šedá Šedá Černá Černá Bílá

Hmotnost netto (kg) 6,0 6,0 3,7 3,5 3,5

Rozměry spotřebiče (mm) 430 x 250 x 300 430 x 250 x 300 375 x 220 x 260 375 x 220 x 260 375 x 220 x 260

EAN 4242002736907 4242002753386 4242002853376 4242002853352 4242002853338
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Mlýnky na maso

Mlýnek na maso pro všechny případy

Silný výkon i pro velké množství surovin. Díky silnému
motoru a vytříbené ergonomii zpracujete s mlýnkem
ProPower až 4,3 kilogramu za minutu.

Více než jen jednoduchý mlýnek: mnoho různých funkcí znásobuje 
možnosti použití. Připravujte pokrmy jako profesionální
kuchař. Drcení, mačkání, oddělování, krájení – téměř jako kuchyňský
robot!

Můžete se na něj spolehnout: se svým vysoce kvalitním motorem je mlýnek
na maso ProPower dokonalým pomocníkem, kdykoli jej potřebujete.
S lehkostí zpracovává i velké množství surovin v krátkém čase.

Zpracovávané množství 4,3 kg/min

Rozmanité
příslušenství

Mnoho funkcí

MotorBlock Power s výkonem až 2 200 wattů

Nástavec pro lisování 
ovoce

Sada struhadel
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Jednoduchá manipulace a kompaktní design: pro kotouče 
příslušenství jsou k dispozici speciální drážky v prakticky 
integrované přihrádce. Jsou tak dobře uloženy, a přesto 
jsou kdykoli na dosah ruky, aniž by narušovaly elegantní 
design ProPower.

Hraje na jistotu: integrovaná funkce ochrany před přehřátím automaticky
vypne mlýnek na maso ProPower, pokud spotřebiči hrozí přehřátí.
Garantuje tak nepřetržité a bezpečné použití. Pro nové spuštění
spotřebiče jednoduše stisknete knoflík na zadní straně.

Inteligentní technologie pro nejvyšší efektivitu: 
pokud kusy masa nebo kosti blokují mlýnek, lze 
kotouče pomocí funkce Reverse otáčet v opačném 
směru. Problém se tak jednoduše vyřeší.

Přihrádka na spotřebiči

Ochrana před přehřátím

Funkce Reverse

Jemný, střední a hrubý děrovací kotouč Nástavec na kebbe Nástavec pro plnění 
klobás

Reverse
Function



Mlýnky na maso

Mlýnky na maso MFW68660 MFW45020 MFW3850B MFW3640A MFW3630A MFW3520W

Příkon (W) 800 500 500 500 500 500

Blocking power (W) 2200 1600 1800 1600 1600 1500

Zpětný chod • • • • • –

Počet rychlostí 1 1 2 2 2 1

Rychlost mletí (kg/min) 4,3 2,7 2,0 1,9 1,9 1,8

Sítka 3 mm / 4,8 mm / 8 mm 3,8 mm / 8 mm 2,7 mm / 4 mm / 8 mm 2,7 mm / 4 mm / 8 mm 2,7 mm / 4 mm / 8 mm 4 mm / 8 mm

Nástavec na klobásy • • • • • •

Nástavec na kebbe • • • • • •

Struhadlo
Hrubé strouhání, jemné 
strouhání, krájení, strouhání 
brambor

–
Hrubé strouhání, jemné 
strouhání, krájení, strouhání 
brambor

Hrubé strouhání, jemné strouhání, krájení, 
strouhání brambor

– –

Citrusovač / lis na ovoce Lis na ovoce – Citrusovač – Citrusovač –

Barva Nerez / černá Bílá / šedá Bílá / černá Bílá / černá Bílá / černá Bílá

Rozměry spotřebiče (mm) 254 x 199 x 295 254 x 199 x 295 250 x 160 x 230 250 x 160 x 230 250 x 160 x 230 250 x 160 x 230

Hmotnost netto (kg) 6,2 4,5 4,8 4,4 4,0 3,7

EAN 4242002772332 4242002770536 4242002876368 4242002876139 4242002879253 4242002876061
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Mlýnky na maso MFW68660 MFW45020 MFW3850B MFW3640A MFW3630A MFW3520W

Příkon (W) 800 500 500 500 500 500

Blocking power (W) 2200 1600 1800 1600 1600 1500

Zpětný chod • • • • • –

Počet rychlostí 1 1 2 2 2 1

Rychlost mletí (kg/min) 4,3 2,7 2,0 1,9 1,9 1,8

Sítka 3 mm / 4,8 mm / 8 mm 3,8 mm / 8 mm 2,7 mm / 4 mm / 8 mm 2,7 mm / 4 mm / 8 mm 2,7 mm / 4 mm / 8 mm 4 mm / 8 mm

Nástavec na klobásy • • • • • •

Nástavec na kebbe • • • • • •

Struhadlo
Hrubé strouhání, jemné 
strouhání, krájení, strouhání 
brambor

–
Hrubé strouhání, jemné 
strouhání, krájení, strouhání 
brambor

Hrubé strouhání, jemné strouhání, krájení, 
strouhání brambor

– –

Citrusovač / lis na ovoce Lis na ovoce – Citrusovač – Citrusovač –

Barva Nerez / černá Bílá / šedá Bílá / černá Bílá / černá Bílá / černá Bílá

Rozměry spotřebiče (mm) 254 x 199 x 295 254 x 199 x 295 250 x 160 x 230 250 x 160 x 230 250 x 160 x 230 250 x 160 x 230

Hmotnost netto (kg) 6,2 4,5 4,8 4,4 4,0 3,7

EAN 4242002772332 4242002770536 4242002876368 4242002876139 4242002879253 4242002876061
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Inteligentní technologie Bosch vám umožní připravit to, co dokáže pouze 
barista s odbornými znalostmi – dokonalou kávu s jedinečnou chutí. Pro vás, 
vaši rodinu, přátele i návštěvy. To vše jediným stisknutím tlačítka a vždy v té 
nejvyšší kvalitě. Kávovar VeroAroma se vyznačuje pěti nejvýznamnějšími rysy, 
které zaručují větší potěšení z kávy:

Vychutnat si kvalitní kávu jako od baristy 
je mimořádně jednoduché.  
I dvakrát najednou

Požitek z aroma
Plné aroma díky optimální teplotě spaření, 
kterou poskytuje systém Bosch SensoFlow. Mnoho druhů kávy 

během okamžiku
Espresso, caffè crema, cappuccino, caffè latte 
a latte macchiato. Rychlé a praktické.

Dva nápoje najednou
Připravte si všechny nápoje z kávy a mléka 
pouhým stisknutím tlačítka.*

Praktická údržba
S údržbou zásobníku mléka je spojeno více pohodlí, 
méně práce a maximální úroveň hygieny.

Maximální pohodlí
S osvětleným podstavcem na šálky a odkapávačem 
s elektronickým čidlem signalizujícím naplnění.**

Technologie vhodná pro znalce
Nový kávovar VeroAroma – opravdové potěšení kávy představující nový rozměr. Inovativní technologie a funkce otevírají novou škálu 
možností a poskytují ještě více potěšení. Velkoryse navržený ovládací panel umožňuje okamžitý přehled o tom, které kávové speciality 
máte k dispozici. Stisknutím jednoho tlačítka si také můžete připravit dva nápoje najednou.

* kromě TES60321RW ** TES60729RW
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Čas (vteřiny)

 

 

Vždy v dokonalém
rozmezí teploty

Teplota (°C)120

95

90

70

Dokonalé rozmezí teploty
pro přípravu espressa
(90–95 °C)

Vývoj teploty během přípravy
espressa pomocí automatů
na kávu značky Vero

Dokonalé aroma díky optimální teplotě vaření, kterou zajišťuje systém Bosch SensoFlow s inteligentním 
systémem ohřevu

Optimální teplota pro přípravu espressa je 
mezi 90 °C a 95 °C. Pokud je teplota příliš 
nízká, káva neuvolní veškeré své aroma a chuť. 
Pokud je teplota příliš vysoká, káva bude mít 
příchuť spáleniny. Inteligentní systém 
SensoFlow ohřeje vodu přesně na optimální 
teplotu mezi 90 °C a 95 °C a udrží ji po celou 
dobu procesu přípravy. Výsledkem je espresso 
s plným aroma a vaše bezkonkurenční 
potěšení.

Existuje mnoho způsobů, jak ukázat 
výbornou chuť kávy

 Jediným stisknutím tlačítka si 
připravte dva nápoje najednou: 
OneTouch DoubleCup

Potěšení z kávy, které vám přijde vhod – 
máte-li chuť, můžete si připravit dva šálky 
najednou. Espresso, caffè crema nebo 
speciality z kávy a mléka, jako je cappuc-
cino, latte macchiato a caffè latte, si 
připravíte jediným stisknutím tlačítka. 
Jednoduše, rychle a pohodlně.

Pro nejlepší chuť a hygienic-
kou přípravu: MilkCIean
Ještě větší pohodlí pro denní 

údržbu zásobníku mléka. Zásobník mléka 
celý vypláchnete stisknutím tlačítka – 
doplňující proud páry na konci čisticího 
procesu zajistí ještě hygieničtější podmínky. 
To znamená, že si můžete vychutnávat 
kávové speciality se stále stejně dokonalým 
aroma.
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Káva pro každého. Jednoduché, rychlé 
a praktické. Celá škála nápojů z kávy
Ať už máte chuť na cokoliv – silné 
espresso, aromatické caffè crema, caffè 
latte, cappuccino nebo latte macchiato 
s dokonalou mléčnou pěnou – každý si 
najde svého oblíbence.
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Kávovary

• Inteligentní ohřevný systém: Optimální teplota spaření kávy a plné aroma se systémem Bosch SensoFlow • Systém SensoFlow: Inovativní ohřevný systém zaručuje 
nejplnější aroma díky neustále ideální a konzistentní teplotě přípravy • Koncept AromaPro: Ideální kontaktní tlak pro optimální extrakci aroma • AromaDouble Shot: Extra 
silná káva se sníženou hořkostí díky dvěma procesům mletí a spaření • IndividualCup Volume: Velikost šálku lze individuálně nastavit, aby byl váš šálek vždy tak plný, jak 
vám to bude vyhovovat • CeramDrive: Mlýnek vyrobený z odolné keramiky • Oddělené trysky na mléčnou pěnu, teplé mléko a horkou vodu • Minimalizace doby ohřevu: 

Kávovary TES80329RW TES60729RW TES60523RW TES60321RW TES51521RW TES51523RW TES50221RW TES50129RW

Příkon (W) 1600 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600

Tlaková pumpa (bar) 19 19 19 15 15 15 15 15

Intelligent Heater • • • • • • • •
AromaPro Concept • • • • • • • •
AromaDouble Shot • • • • • • • •

OneTouch DoubleCup Cappuccino,  
latte macchiato

Cappuccino,  
káva s mlékem,  
latte macchiato

Cappuccino,  
káva s mlékem,  
latte macchiato

Cappuccino,  
káva s mlékem,  
latte macchiato

Cappuccino,  
latte macchiato

Cappuccino,  
latte macchiato

IndividualCup Volume • • • •

Keramický mlýnek SuperSilent 
s CoffeeSensor Pro • • • • • • •

Ovládací prvky

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým 
zdvihem, vypínač  
zap./vyp.

Displej, dotyková tlačítka, 
vypínač zap./vyp.

Displej, dotyková tlačítka, 
vypínač zap./vyp.

Displej, dotyková tlačítka, 
vypínač zap./vyp.

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým zdvihem, 
vypínač zap./vyp.

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým zdvihem, 
vypínač zap./vyp.

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým zdvihem, 
vypínač zap./vyp.

Otočný regulátor, separátní led, 
tlačítko 
S krátkým zdvihem, vypínač 
zap./vyp.

Nastavení teploty Horká voda: 2 stupně, 
káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně

Výškově nastavitelná 
výpusť kávy • • • • • • • •
Objem nádrže na vodu (l) 2,40 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Kapacita nádoby na 
kávová zrna (g) 300 300 300 300 300 300 300 300

Přihrádka na mletou kávu • • • • • • • •
Vyjímatelná spařovací 
jednotka • • • • • • • •
Single Portion Cleaning • • • • • • • •
Odvápňovací a čistící 
program Calc'n'Clean • • • • • • • •
Barva spotřebiče Nerez Nerez Titanová Stříbrná Stříbrná Šedá Stříbrná Černá

Hmotnost netto (kg) 10,8 10,1 9,6 9,5 9,6 9,5 9,5 9,2

EAN 4242002746722 4242002803326 4242002803302 4242002803265 4242002812274 4242002812519 4242002764795 4242002669113

Běžné prvky

IndividualCup 
Volume

CoffeeSensor
Pro

IndividualCup 
Volume

IndividualCup 
Volume

IndividualCup 
Volume
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Kávovary TES80329RW TES60729RW TES60523RW TES60321RW TES51521RW TES51523RW TES50221RW TES50129RW

Příkon (W) 1600 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600

Tlaková pumpa (bar) 19 19 19 15 15 15 15 15

Intelligent Heater • • • • • • • •
AromaPro Concept • • • • • • • •
AromaDouble Shot • • • • • • • •

OneTouch DoubleCup Cappuccino,  
latte macchiato

Cappuccino,  
káva s mlékem,  
latte macchiato

Cappuccino,  
káva s mlékem,  
latte macchiato

Cappuccino,  
káva s mlékem,  
latte macchiato

Cappuccino,  
latte macchiato

Cappuccino,  
latte macchiato

IndividualCup Volume • • • •

Keramický mlýnek SuperSilent 
s CoffeeSensor Pro • • • • • • •

Ovládací prvky

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým 
zdvihem, vypínač  
zap./vyp.

Displej, dotyková tlačítka, 
vypínač zap./vyp.

Displej, dotyková tlačítka, 
vypínač zap./vyp.

Displej, dotyková tlačítka, 
vypínač zap./vyp.

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým zdvihem, 
vypínač zap./vyp.

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým zdvihem, 
vypínač zap./vyp.

Displej, otočný regulátor, 
tlačítko s krátkým zdvihem, 
vypínač zap./vyp.

Otočný regulátor, separátní led, 
tlačítko 
S krátkým zdvihem, vypínač 
zap./vyp.

Nastavení teploty Horká voda: 2 stupně, 
káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně Káva: 3 stupně

Výškově nastavitelná 
výpusť kávy • • • • • • • •
Objem nádrže na vodu (l) 2,40 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Kapacita nádoby na 
kávová zrna (g) 300 300 300 300 300 300 300 300

Přihrádka na mletou kávu • • • • • • • •
Vyjímatelná spařovací 
jednotka • • • • • • • •
Single Portion Cleaning • • • • • • • •
Odvápňovací a čistící 
program Calc'n'Clean • • • • • • • •
Barva spotřebiče Nerez Nerez Titanová Stříbrná Stříbrná Šedá Stříbrná Černá

Hmotnost netto (kg) 10,8 10,1 9,6 9,5 9,6 9,5 9,5 9,2

EAN 4242002746722 4242002803326 4242002803302 4242002803265 4242002812274 4242002812519 4242002764795 4242002669113

Nejrychleji připravený první šálek • Oddělená zásuvka na mletou kávu, např. kávu bez kofeinu • ZeroEnergy AutoOff: Automatické odpojení od sítě po uplynutí předna-
staveného času • Záruka 15 000 šálků: Konzistentní vysoká kvalita nápojů od prvního až po 15 000. šálek* • SinglePortion Cleaning: Kompletní vyprázdnění všech trubek 
po každém procesu spařování • Calc'n'Clean automatický čisticí a odvápňovací program



MÁ VÍCE 
CHUTÍ. 
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Větší rozmanitost! Větší radost!
Co je lepšího než velký výběr oblíbených nápojů? No přece: obrovský
výběr oblíbených nápojů! A to nabízí TASSIMO: od klasické filtrované
kávy přes latte macchiato a espresso až po chutné kakao – speciality
a čaj – můžete si vybírat každý den. A to nejlepší: TASSIMO vám
nabízí vše stisknutím jednoho tlačítka.

Protože změna je o mnoho lepší
Espresso? Caffé crema? Nebo raději čaj?
TASSIMO nabízí více než
40* specialit známých značek jako Jacobs,
Milka nebo Oreo. 

Zákazníkům to usnadňujeme 
Zvolte si oblíbený nápoj z nabídky, vložte
T DISC a stiskněte tlačítko. Život může být
tak jednoduchý! 

Ihned připravené místo dlouhého zahřívání 
Čekání na nápoj? Ne u nás! S TASSIMO si můžete
připravit nápoj okamžitě. 

Nejen dobré. Nýbrž perfektní
Každý T DISC je opatřen čárovým kódem,
ze kterého TASSIMO načte přesné  
množství vody, dobu spařování a teplotu
oblíbeného nápoje. Díky tomu dostanete 
vždy nápoj v té nejvyšší kvalitě.

* www.tassimo.cz
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ComfortLine: a každý den začíná hezky

Je hezké, když si můžete užít snídani již při přípravě. A praktické, když
se můžete spolehnout na to, že se vše podaří tak, jak si přejete. Den
za dnem každé ráno vždy to nejlepší.  

▶   Kávovar 
Plné aroma zcela podle osobní chuti díky tlačítku na aroma.

▶ Toaster 
 Kompaktní toaster nebo toaster s dlouhou štěrbinou pro rovnoměrně opečené toasty 
 jakékoli velikosti.

▶   Rychlovarná konvice 
Díky funkci 1 šálku zahřejete i to nejmenší množství vody a ušetříte energii i čas.
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Snídaňové sety

Kávovary TKA8651 
TKA8653 

TKA8631 
TKA8633 TKA6A683 TKA6A643 TKA3A031

Produktová řada Styline ComfortLine CompactClass

Příkon (W) 1100 1160 1200 1200 1100

Automatické vypnutí po 
ukončení • • • • •

Drip–stop • • • • •

Počet šálků velké / malé 8 / 12 10 / 15 8 / 12 10 / 15 10 / 15

Nastavení aroma – – Tlačítko Aroma+ Tlačítko Aroma+ •

Konvice Dvoustěnná nerezová termokonvice Skleněná s ochranou aroma Nerezová termokonvice Skleněná s ochranou aroma Skleněná s ochranou aroma

Indikátor nutnosti 
odvápnění • • • • •

Odvápňovací program • • S nastavením tvrdosti vody S nastavením tvrdosti vody •

Barva spotřebiče Bílá nebo černá / nerez Bílá nebo černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Bílá

Hmotnost netto (kg) 3,1 2,9 2,4 2,3 1,6

Rozměry spotřebiče 
(mm) 355 x 260 x 250 355 x 260 x 250 355 x 285 x 230 355 x 285 x 230 335 x 170 x 245

EAN
4242002594996  
4242002595009 

4242002594972  
4242002594989 

4242002874562 4242002874531 4242002717166
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Kávovary TKA8651 
TKA8653 

TKA8631 
TKA8633 TKA6A683 TKA6A643 TKA3A031

Produktová řada Styline ComfortLine CompactClass

Příkon (W) 1100 1160 1200 1200 1100

Automatické vypnutí po 
ukončení • • • • •

Drip–stop • • • • •

Počet šálků velké / malé 8 / 12 10 / 15 8 / 12 10 / 15 10 / 15

Nastavení aroma – – Tlačítko Aroma+ Tlačítko Aroma+ •

Konvice Dvoustěnná nerezová termokonvice Skleněná s ochranou aroma Nerezová termokonvice Skleněná s ochranou aroma Skleněná s ochranou aroma

Indikátor nutnosti 
odvápnění • • • • •

Odvápňovací program • • S nastavením tvrdosti vody S nastavením tvrdosti vody •

Barva spotřebiče Bílá nebo černá / nerez Bílá nebo černá / nerez Černá / nerez Černá / nerez Bílá

Hmotnost netto (kg) 3,1 2,9 2,4 2,3 1,6

Rozměry spotřebiče 
(mm) 355 x 260 x 250 355 x 260 x 250 355 x 285 x 230 355 x 285 x 230 335 x 170 x 245

EAN
4242002594996  
4242002595009 

4242002594972  
4242002594989 

4242002874562 4242002874531 4242002717166



Snídaňové sety

Toastery TAT8611 
TAT8613 

TAT6A111 
TAT6A113 
TAT6A114 
TAT6A913 

TAT6A001 
TAT6A003 
TAT6A004 
TAT6A803 

TAT3A011 
TAT3A014 

TAT3A001 
TAT3A004 

Produktová řada Styline ComfortLine CompactClass

Max. příkon (W) 860 1090 1090 980 980

Funkce dodatečného opékání • • • • •

Rozmrazovací funkce • • • – –

Zásuvka na drobky • • • • •

Automatické centrování chleba • • • • •

Nástavec na housky • • • • •

Automatické vypnutí po ukončení • • • • •

Ochrana zahřátí těla spotřebiče • • • – –

Barva spotřebiče Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 2,1 2,1 2,0 1,4 1,6

Rozměry spotřebiče (mm) 184 x 313 x 170 188 x 307 x 170 188 x 431x 126 190 x 310 x 160 200 x 430 x 120

EAN 4242002594934  
4242002594941 

4242002879475  
4242002879505 
4242002879932 
4242002879963 

4242002880099 
4242002880129 
4242002880150 
4242002880181 

4242002717098  
4242002717289 

4242002717555  
4242002717524 
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Toastery TAT8611 
TAT8613 

TAT6A111 
TAT6A113 
TAT6A114 
TAT6A913 

TAT6A001 
TAT6A003 
TAT6A004 
TAT6A803 

TAT3A011 
TAT3A014 

TAT3A001 
TAT3A004 

Produktová řada Styline ComfortLine CompactClass

Max. příkon (W) 860 1090 1090 980 980

Funkce dodatečného opékání • • • • •

Rozmrazovací funkce • • • – –

Zásuvka na drobky • • • • •

Automatické centrování chleba • • • • •

Nástavec na housky • • • • •

Automatické vypnutí po ukončení • • • • •

Ochrana zahřátí těla spotřebiče • • • – –

Barva spotřebiče Bílá Bílá Bílá Bílá Bílá

Hmotnost netto (kg) 2,1 2,1 2,0 1,4 1,6

Rozměry spotřebiče (mm) 184 x 313 x 170 188 x 307 x 170 188 x 431x 126 190 x 310 x 160 200 x 430 x 120

EAN 4242002594934  
4242002594941 

4242002879475  
4242002879505 
4242002879932 
4242002879963 

4242002880099 
4242002880129 
4242002880150 
4242002880181 

4242002717098  
4242002717289 

4242002717555  
4242002717524 



Snídaňové sety

Rychlovarné konvice TWK8611P  
TWK8613P 

TWK7090 TWK7901 TWK7801

TWK6A011  
TWK6A013  
TWK6A014  
TWK6A813 

TWK7403 TWK3A011 
TWK3A014 TWK1201N

Produktová řada Styline ComfortLine CompactClass

Max. příkon (W) 2400 2200 2200 2200 2400 2200 2400 1800

Vypnutí při skončení 
ohřevu • • • – • • • •

Objem (l) 1,50 1,50 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Zastavení páry – • • • • • • •

Odvápňovací filtr • • • • • • • –

Zablokování víka • • • • • • • •

Otevření víka stisknutím 
knoflíku • • • • • • – –

Barva Bílá Nerez Nerez Nerez Bílá Černá Bílá nebo červená Bílá

Hmotnost netto (kg) 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1

Rozměry spotřebiče (mm) 175 x 210 x 155 238 x 158 x 158 238 x 158 x 158 238 x 158 x 158 226 x 165 x 165 220 x 145 x 145 230 x 152 x 152 230 x 180 x 180

EAN 4242002824628  
4242002824598 4242002875019 4242002754314 4242002697772

4242002880211  
4242002880242  
4242002880273  
4242002880303 

4242002875484 4242002717616  
4242002717586 4242002364988
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Rychlovarné konvice TWK8611P  
TWK8613P 

TWK7090 TWK7901 TWK7801

TWK6A011  
TWK6A013  
TWK6A014  
TWK6A813 

TWK7403 TWK3A011 
TWK3A014 TWK1201N

Produktová řada Styline ComfortLine CompactClass

Max. příkon (W) 2400 2200 2200 2200 2400 2200 2400 1800

Vypnutí při skončení 
ohřevu • • • – • • • •

Objem (l) 1,50 1,50 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70

Zastavení páry – • • • • • • •

Odvápňovací filtr • • • • • • • –

Zablokování víka • • • • • • • •

Otevření víka stisknutím 
knoflíku • • • • • • – –

Barva Bílá Nerez Nerez Nerez Bílá Černá Bílá nebo červená Bílá

Hmotnost netto (kg) 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,3 1,2 1,1

Rozměry spotřebiče (mm) 175 x 210 x 155 238 x 158 x 158 238 x 158 x 158 238 x 158 x 158 226 x 165 x 165 220 x 145 x 145 230 x 152 x 152 230 x 180 x 180

EAN 4242002824628  
4242002824598 4242002875019 4242002754314 4242002697772

4242002880211  
4242002880242  
4242002880273  
4242002880303 

4242002875484 4242002717616  
4242002717586 4242002364988



Ostatní pomocníci do kuchyně

Citrusovač MCP3500

Příkon (W) 25

Užitný objem (l) 0,80

Momentový stupeň / 
momentový spínač •
Barva spotřebiče Bílá

Hmotnost netto (kg) 0,87

Rozměry spotřebiče (mm) 200 x 220 x 178

EAN 4242002329413

Univerzální sekáčky MR15A1 MMR08R2 MMR08A1

Příkon (W) 550 400 400

Materiál mixovacího 
poháru Sklo Umělá hmota Umělá hmota

Počet spínacích stupňů 1stupňové 1stupňové 1stupňové

Užitný objem (l) 1,50 0,80 0,80

Druh nože Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel

Mixovací pohár vhodný 
i pro výrobu ledové tříště • - -

Momentový stupeň / 
momentový spínač • • •
Barva spotřebiče Bílá Červená Bílá

Hmotnost netto (kg) 2,60 1,22 1,22

Rozměry spotřebiče (mm) 310 x 195 250 x 195 250 x 195

EAN 4242002742298 4242002742274 4242002742816

• příkon: 25 W • univerzální lisovací kužel pro velké a malé ovoce • vysoká výlisnost díky pravému a levému chodu kužele • velká, odnímatelná nádoba na šťávu 
(0,8 l) • integrovaná stupnice množství šťávy • automatické zapnutí/vypnutí stiskem lisovacího kužele • navinutí kabelu • snadné čištění (lze mýt v myčce)  
• víko proti prachu

Ostatní pomocníci do kuchyně
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Gril TFB3302V

Příkon (W) 1800

Bezpečnostní zařízení Teplotní pojistka

Odnímatelná topná spirála •
Grilovací plechy Odnímatelné

Nastavitelný rošt •
Udržování tepla •
Nastavení teploty Plynulé

Barva Aluminiová

Hmotnost netto (kg) 3,9

Rozměry spotřebiče (mm) 120 x 390 x 325

EAN 4242002685977

Mlýnky na kávu MKM6000 MKM6003

Příkon (W) 180 180

Materiál misky mlýnku Ušlechtilá ocel Ušlechtilá ocel

Druh nože Dvoukřídlý, ušlechtilá ocel Dvoukřídlý, ušlechtilá ocel

Množství náplně (g) 75 75

Barva spotřebiče Bílá Černá

Hmotnost netto (kg) 0,6 0,6

Rozměry spotřebiče (mm) 170 x 90 x 90 170 x 90 x 90

EAN 4242002002002 4242002068244



Podlahové vysavače

Hygienické filtry Bosch pro čistší vyfukovaný 
vzduch z vysavače. Překvapivě jednoduché. 
Jednoduše perfektní.

Prach poletí první třídou
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A
B
C
D
E
F
G

A

MODELL

ENERG Y IJA
IAIEΙ

665/2013-I

 YZ
kWh/annum

YZ  dBABCDEFG

ABCDEFG

ENERGIA · EHEРГИЯ · ENEPΓEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

ABCDEFG

Energetický štítek EU pro vysavače vás transparentně informuje
o relevantních vlastnostech ovlivňujících výkon vysavače, a tím vám
pomáhá se zorientovat v problematice při koupi vysavače.

Správnými dotazy
ke vhodnému vysavači

Třída prachových emisí 

Jak učiní váš vysavač váš
domov zdravějším?

Čistý vyfukovaný vzduch je důležitý obzvláště pro alergiky.
Zvolte vysavač s třídou emisí prachu „A“ a vysoce výkonný
hygienický filtr pro alergiky.

A B C D E F G

Třída účinnosti vysávání koberců 

Bude váš koberec také
hygienicky čistý?

Vysoké pojímání prachu snižuje alergie a vysává prach
z nejhlubších oblastí vašeho koberce.
Pro hygienicky čisté koberce si vyberte vysavač s třídou účinnosti
vysávání koberců „C“ (nebo ještě lépe A nebo B).

A B C D E F G

Horní část energetického
štítku informuje o třídách
energetické účinnosti A až G 
a o průměrné roční spotřebě
energie.

Spodní část informuje o třídě 
účinnosti čištění tvrdých pod-
lah, třídě účinnosti čištění 
koberců a o třídě emisí prachu
a úrovni akustického hluku.

Při rozhodování, který vysavač 
si koupit, jsou důležité  
především třídy účinnosti 
čištění ve spodní části.

Pouze dobrá třída účinnosti
čištění je zárukou důkladného
zachycení prachu z koberců 
a tvrdých podlah!

Podlahové vysavače72 | 



A
B
C
D
E
F
G

A

MODELL

ENERG Y IJA
IAIEΙ

665/2013-I

 YZ
kWh/annum

YZ  dBABCDEFG

ABCDEFG

ENERGIA · EHEРГИЯ · ENEPΓEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

ABCDEFG

Důležité pro milovníky
zvířat

Máte domácí
mazlíčky?
Vysavače řady Zoo’o
ProAnimal byly vyvinuty
speciálně pro domácnosti
s domácími mazlíčky. 
Tyto spotřebiče jsou obzvláště
výkonné, až o 30 % rychlejší1)

a důkladně odstraní srst 
z koberců, čalouněného nábytku 
nebo jiných povrchů. Proto je 
řada Zoo’o ProAnimal vybavena
obzvláště efektivní sadou hubic
Animal 360TM.

1)Pojímání vláken podle IEC 60312-1:
 2011-11 v porovnání s Bosch 
BGL3C235 s turbo hubicí.

Energetická třída

Jak často vysáváte?
Energetická třída udává, jak je váš vysavač energeticky účinný - viz 
horní část energetického štítku. Všimněte si, prosím, že snížení wattů 
za účelem lepších energetických hodnot může snížit čisticí výkon.

Důležité pro alergiky 

Upřednostňujete 
vysavač se
sáčkem nebo
bez?

Pokud máte alergii na domovní
prach, doporučujeme vám
sáčkový vysavač.  
Je to z hygienického důvodu, 
neboť zapečetí prach a zadrží 
ho v sáčku na prach.

Pokud nemáte žádné alergie,
doporučujeme vám
bezsáčkový vysavač. 
Jeho použití je obzvláště 
praktické. Odpadají následné 
náklady na kupování sáčků na 
prach.

Hlučnost

Hledáte tichý vysavač?

Hluk způsobuje stres - uvolnění zůstáváme pod hranicí
70 dB(A) a můžeme přitom poslouchat oblíbenou hudbu, slyšet
telefon nebo dítě. 
∼ 60 dB(A) = tichá konverzace  
∼ 65 dB(A) = uspávací hračky pro miminka 
∼ 78 dB(A) = průměrný vysavač
> 80 dB(A) = silná doprava

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah

Jak čistá bude skutečně
vaše tvrdá podlaha?

Čím lepší je účinnost vysávání, tím rychleji vysajete špínu ze
spár dlaždic nebo dřevěné podlahy. 
Pro hygienicky čisté tvrdé podlahy si vyberte vysavač s třídou
účinnosti vysávání tvrdých podlah „C“ (nebo ještě lépe A nebo B).

A B C D E F G
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Naše odpověď na energetický štítek EU 
pro vysavače?

Systém QuattroPower
od Bosch!

S příchodem nového 
energetického štítku EU  
přišla i nová výzva:

Udělat z méně více

Protože od zavedení nového
energetického štítku 
1. září 2014 smí být
uváděny do oběhu pouze
vysavače s výkonem nižším
než 1 600 wattů.
Od 1. září 2017 dokonce
méně než 900 wattů. To
ušetří energii a naše životní
prostředí.

Při vývoji nové generace vysoce
výkonných a energeticky 
nenáročných vysavačů čelili naši 
inženýři výzvě docílit lepšího 
čisticího výkonu s menší
spotřebou energie. To nad
očekávání splňuje systém
QuattroPower od Bosch.

Vysoký čisticí výkon.
Méně energie
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Systém
QuattroPower od
Bosch je zárukou
důkladného 
zachycení prachu,

a tudíž vysokého čisticího
výkonu při nízké spotřebě
energie. Všechny prvky
ovlivňující čisticí výkon byly
důsledně optimalizovány.
Optimalizovali jsme všechny
relevantní faktory spotřebiče:
Efektivní motor, do detailu
promyšlené příslušenství.  

Např. hubice High Performance, 
optimalizované těsnění, 
inovativní sáček na prach 
PowerProtect pro trvale
vysoce účinný sběr prachu
nebo vysoce efektivní systém
separace prachu u bezsáčkových 
vysavačů.

Řešení značky Bosch
pro dokonalou čistotu:
vysoký čisticí výkon.
Méně energie
Nová generace vysoce výkonných, energeticky

účinných vysavačů se systémem QuattroPower

značky Bosch je zárukou čistoty a šetří životní

prostředí. V novém sortimentu jsou podla-

hové vysavače vhodné pro jakoukoli 

potřebu a vyhovující jakýmkoli 

požadavkům.

Weniger 
Energieverbrauch

Mehr

Reinigungsleistung 

Menší
spotřeba energie

Vysoký 
čisticí výkon
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GL50 Free’e 
Plná sací síla. Naprostá pohyblivost.
Extra velký dosah pro rychlé a pohodlné
čištění všech typů podlah.

Podlahové vysavače

1 4

2

3
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Systém QuattroPower od značky
Bosch: vysoký čisticí výkon se sáčky
Byly optimalizovány všechny prvky, které zvyšují čisticí výkon a snižují 
spotřebu energie.

2

3

Nový
HiSpin Motor

Technické inovace Bosch. Nový energeticky 
účinný motor HiSpin zajistí díky optimalizova-
ným aerodynamickým lopatkám vysoký čisticí 
výkon při extrémně nízké spotřebě energie.

Inovativní
sáček na prach PowerProtect

Tento vysoce efektivní, vícevrstvý sáček na prach
z mikrovlákna umožňuje vysokou filtraci a exce-
lentní průtok vzduchu pro obzvláště vysoký čisti-
cí výkon, i když se sáček na prach plní. 

1

4

Nová
hubice High Performance

Nově zkonstruovaná prémiová hubice SilentC-
lean je jednou z nejvýkonnějších a s 55 dB(A) 
nejtišších podlahových hubic na trhu. Rozšíře-
né sací otvory, minimalizovaná ztráta vzduchu 
a flexibilní dvojitý kloub zajistí neustálý kontakt 
s podlahou a přesvědčivý čisticí výkon na všech 
podlahových krytinách.

Optimalizované 
těsnění

Důležitým předpokladem vysokého čisticího vý-
konu je silné proudění vzduchu společně s podla-
hovou hubicí. Přesné zpracování všech elementů, 
od hubice až po sáček na prach PowerProtect 
a vzduchový filtr, zvyšuje sběr prachu, snižuje 
hlučnost a je zárukou příjemně čistého vyfukova-
ného vzduchu.

Podlahové vysavače | 77



2 3

1

Sáček na prach
PowerProtect

Vysoce efektivní, vícevrstvý
sáček na prach z mikrovlákna
je vybaven velkou filtrační
plochou, která dokáže
pojmout velké množství

prachu, aniž by se 
zablokoval průtok 

vzduchu.

Déle vysávat na plný výkon
i s naplněným
sáčkem na prach.

Vysoký čisticí výkon
i s plnícím se sáčkem na
prach – to umožňuje
systém PowerProtect.
Velký prostor na prach 

zaručí optimální rozložení 
sáčku na prach.
Vysoce efektivní, vícevrstvý
sáček na prach s mnoha
filtračními stupni umožňuje
vysoký čisticí výkon
i s plnícím se sáčkem na 
prach.

2

Inovativní filtrační
systém
 

Čím plnější sáček na prach
je, tím hůře proudí vzduch
vysavačem. Speciální filtr na
ochranu motoru zabrání díky
promyšlené konstrukci
zablokování vzduchu.

3

Velký prostor na prach

Extra velký prostor na
extra velké množství
prachu. Sáček na prach
PowerProtect se může
perfektně rozložit a lépe
využít filtrační plochu.

1

Systém PowerProtect od značky
Bosch: trvale vysoký čisticí výkon
Vysavače mohou dramaticky ztratit sací výkon, 
pokud je neprovozujete se správnými sáčky na prach.
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Pouze sáčky na prach
PowerProtect značky
Bosch jsou tak efektivní

V porovnání s obvyklými sáčky
na prach zvyšují tyto vysoce
efektivní sáčky na prach High
Performance až o 60 % sací
výkon, přestože se sáček plní.
Vícevrstvé mikrovlákno má
větší rozlohu a díky tomu může
pojmout až o 50 % více
jemného prachu a zabránit
předčasnému blokování
proudění vzduchu. Díky tomu se
optimalizuje průtok vzduchu
a zachová se sací výkon i při
plnícím se sáčku.

*  Sací výkon se může v závislosti na řadě a stavu
  naplnění sáčku na prach lišit.
**  Kromě BSG8..., BSN...

Pouze sáčky na prach PowerProtect
zajistí nejlepší čisticí výkon vašeho
vysavače Bosch

Vhodné pro všechny aktuální řady**  
do třídy energetické účinnosti A – 
dosažení přesvědčivých výsledků také
u spotřebičů s vyšším počtem wattů.

Až 60 % vyšší sací výkon při plnícím
se sáčku na prach - v porovnání
s obvyklými sáčky na prach.

Až o 50 % delší použitelnost a menší
spotřeba sáčků na prach díky
obzvláště vysoké kapacitě pojímání
prachu.

Delší životnost spotřebiče:
vysoká schopnost zadržování
prachu a přesný uzávěr sáčku
efektivně chrání motor.

Přesvědčivá hygiena:
filtrace 99,9 % jemného prachu
a čistá likvidace díky hygienickému
uzávěru.

Podlahové vysavače

Sáček na prach PowerProtect:
až o 60 % vyšší sací výkon  
s originálními sáčky na prach  
značky Bosch*

Sáčky na prach jsou důležitým prvkem efektivní
technologie vysávání. Pouze s originálními sáčky 
docílíte nejlepších  výsledků čištění.
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Jedinečné vysavače  
v profesionální kvalitě
S vysavači HomeProfessional značky Bosch bude každodenní

vysávání jednodušší a pohodlnější než doposud. Nezaměnitelný design, 

inovativní technologie, komfortní vybavení a obzvláště dlouhá životnost.

Profesionální hadice
Robustní hadice potažená
speciální tkaninou je obzvláště
flexibilní a odolná.

Profesionální podvozek
Podvozek s dlouhou životností
z vysoce kvalitního kovu je
nezničitelný a díky svým čtyřem
kolečkům je zárukou těch nejlepších
jízdních vlastností.

Profesionální design
Titanový lakovaný povrch odolný
proti poškrábání společně s vysoce 
kvalitními kovovými doplňky je 
elegantní a přitom nezaměnitelný.

Profesionální kabel
Červený kabel s automatickým
navíjením si zaslouží pozornost –
díky dodatečnému bezpečnostnímu
prvku, který zabrání klopýtnutí při
vysávání.
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Podlahové vysavače BSGL5PRO5
Home Professional

BGB7330
Ergomaxx'x 

Energetická třída A A

Průměrná roční spotřeba 
el. energie (kWh)

28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání 
koberců

C C

Třída účinnosti vysávání 
tvrdých podlah

A A

Třída prachových emisí 
(2010/30/ec)

A A

Velikost prachového sáčku XL XXL

Hlučnost dB (A) 74 75

Akční rádius (m) 15 12

Výstupní filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr

Včetně příslušenství
1x štěrbinová hubice, 1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy 

Hubice na tvrdé podlahy, 3dílné kombinované 
příslušenství: hubice na spáry a polstrování 
s odjímatelným štětečkem na nábytek - připevněný 
na trubici   

Barva spotřebiče Titanová Zelená

Hmotnost netto (kg) 6,8 7,7

Rozměry spotřebiče (mm) 240 x 307 x 465 275 x 320 x 480

EAN 4242002827209 4242002922058
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Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy
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pro tvrdé podlahy
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Zoo’o ProAnimal: vysává rychleji,
než ztrácí vaši domácí mazlíčci srst

Vysavač Zoo’o ProAnimal.
Neunikne vám ani chloupek  
Majitelé domácích mazlíčků milují své
čtyřnohé kamarády. Vysávání jejich 
všudypřítomné zvířecí srsti je však 
náročné.

S vysavačem Athlet Zoo´o to ale není 
žádný problém. Vysavač speciálně
vyvinutý pro majitele domácích
mazlíčků učiní z denní rutiny lehký
úkol. Je jedno, zda bez kabelu,
bezsáčkový nebo se

sáčkem na prach PowerProtect – Bosch
má vhodné řešení pro každý problém. To
znamená méně námahy s odstraňováním
všudypřítomné zvířecí srsti po vašich 
miláčcích.

Se sáčkem na prach a filtrem proti zápachu
Díky systému AirTurbo a sadě hubic Animal 360™ (turbo, na tvrdé podlahy
a čalounění) vysává obzvláště dobře zvířecí chlupy. Filtr Bionic odstraňuje přirozeným
způsobem nepříjemné zápachy. Omyvatelný vysoce výkonný hygienický filtr se postará
o čistý vyfukovaný vzduch a sáček na prach PowerProtect prach hermeticky uzavře. 
Perfektní pro alergiky.

Bez sáčku a bez následných
nákladů
Díky technologii SmartSensor Control vysává bezsáčkový Zoo’o
ProAnimal tiše a výkonně při minimálních nákladech na údržbu.
Díky systému AirTurbo a sadě hubic Animal 360™ (turbo, na tvrdé
podlahy a čalounění) odstraní zvířecí srst obzvláště důkladně.

Bez kabelu pro maximální flexibilitu
Athlet Zoo´o ProAnimal bez kabelu má vysoký čisticí výkon na všech typech
podlahových krytin a odstraňuje obzvláště důkladně zvířecí srst. To vše díky
hubici ProAnimal s extra otočným kartáčem. Jedinečná technologie
SmartSensor Control je zárukou obzvláště silného sacího výkonu při minimálních
nákladech na údržbu. Díky Li-ionové technologii Bosch má baterie velkou kapacitu 
a vysoký výkon. To zaručí dlouhou dobu provozu a krátký čas nabíjení. Protože 
nemá spotřebič žádný kabel, tak je navíc obzvláště flexibilní a pohodlně se s ním 
manipuluje.

Až o 30 % rychleji1

1) Zachycení vláken (měřeno podle IEC 60312-1: 2011-11) v porovnání s podlahovým vysavačem značky Bosch s turbo hubicí (BGL3C235).

Podlahové vysavače

Je jedno zda bez kabelu, bezsáčkový, nebo se sáčky na prach.

Všechny tři modely Zoo’o ProAnimal vyčistí a odstraní obzvláště

efektivně zvířecí srst.
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Podlahové vysavače

Obzvlášť důkladně a velkou silou.
Sáčkový vysavač Zoo'o ProAnimal  
se systémem AirTurbo a inovativním  
turbokartáčem ProAnimal.

Vysává ještě dřív,  
než váš zvířecí miláček 
stihne ztratit chlupy

+ 40 %

AirTurbo System   
Základ pro turbokartáč tvoří  
AirTurbo System – díky tomu je  
až o 30 % rychlejší.

Set hubic  
Animal 360TM 
 
Speciální turbokartáč, stejně jako 
hubice na tvrdé podlahy a na pol-
strování, vás vyzbrojí na každý typ 
podlahy a vyrovná se s každou 
výzvou, před kterou vás postaví váš 
zvířecí miláček.
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Podlahové vysavače BSGL5333
Zoo'o ProAnimal 

BSGL53291
ProParquet BSGL5320

Energetická třída C A A

Průměrná roční spotřeba el. energie 
(kWh)

40,0 28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání koberců B C C

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah A A B

Třída prachových emisí (2010/30/ec) A A A

Velikost prachového sáčku XL XL XL

Hlučnost dB (A) 74 75 75

Textilní hadice - • -

Akční rádius (m) 15 15 15

Výstupní filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr

Včetně příslušenství

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, 
set hubic Animal 360 TM – 
turbokartáč Zoo’o 
ProAnimal, hubice na 
tvrdé podlahy, hubice 
na polstrování

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy 

1x štěrbinová hubice,
1x hubice na polstrování

Barva spotřebiče Červená Pastelově modrá Višňově červená kovová

Hmotnost netto (kg) 6,8 6,8 6,8

Rozměry spotřebiče (mm) 240 x 307 x 465 240 x 307 x 465 240 x 307 x 465

EAN 4242002930879 4242002881782 4242002830209
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Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy
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Vytvořte si svou domácnost imunní 
proti prachu a alergenům

Nové vysavače ProHygienic s nejlepší filtrační technologií od značky Bosch.

Filtr UltraAllergy 
Vysoce účinný na jemné prachové částice, jako jsou např. 
cigaretový kouř nebo viry, a je speciálně doporučován alergikům. 

Desetkrát účinnější než filtr HEPA! 
Filtrem UltraAllergy dokáže projít pouze 1 částice jemného prachu 
z 10 000. Vysoce účinný materiál filtru se používá také v laboratořích 
a na operačních sálech. Zajistí, že vyfukovaný vzduch je čistší než 
vzduch v místnosti.
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Podlahové vysavače BGB45HYG
ProHygienic 

BGL3HYG
ProHygienic 

Energetická třída A A

Průměrná roční spotřeba el. energie 
(kWh)

28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání koberců B C

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah A A

Třída prachových emisí (2010/30/ec) A A

Velikost prachového sáčku XXL XL

Hlučnost dB (A) 75 77

Akční rádius (m) 10 10

Výstupní filtr Omyvatelný UltraAllergy filtr Omyvatelný UltraAllergy filtr

Včetně příslušenství
1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, hubice na tvrdé 
podlahy, hubice na matrace

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, hubice na tvrdé 
podlahy, hubice na matrace

Barva spotřebiče Bílá / modrá Bílá / modrá

Hmotnost netto (kg) 6,6 5,9

Rozměry spotřebiče (mm) 260 x 300 x 470 260 x 287 x 400

EAN 4242002943770 4242002943794
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Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Emise A –50 % Emise A –50 %



Podlahové vysavače BGL45500
ProPerformPlus 

BGB45331 GL-45
ProSilence

BGB45330 GL-45
ProPower 2.0 

Energetická třída A A A

Průměrná roční spotřeba 
el. energie (kWh)

28,0 28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání 
koberců

A C C

Třída účinnosti vysávání 
tvrdých podlah

A A A

Třída prachových emisí 
(2010/30/ec)

A A A

Velikost prachového sáčku XXL XXL XXL

Hlučnost dB (A) 75 70 74

Akční rádius (m) 10 10 10

Výstupní filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr

Včetně příslušenství
1x štěrbinová hubice, 1x hubice 
na polstrování, 1x kartáč na 
nábytek

1x štěrbinová hubice, 1x hubice 
na polstrování, hubice na tvrdé 
podlahy 

1x štěrbinová hubice, 1x hubice 
na polstrování, hubice na tvrdé 
podlahy 

Barva spotřebiče Stříbrná / hnědá Černá, stříbrná Černá

Hmotnost netto (kg) 6,6 6,6 6,6

Rozměry spotřebiče (mm) 260 x 300 x 470 260 x 300 x 470 260 x 300 x 470

EAN 4242002982366 4242002825823 4242002825663

Podlahové vysavače

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

XXL

XXL

XXL

XXL

XXL

XXL
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Podlahové vysavače BGL45ZOO1
Zoo'o ProAnimal 

BGL4PET1 GL-40
ProAnimal 

Energetická třída C A

Průměrná roční spotřeba 
el. energie (kWh)

40,0 28,0

Třída účinnosti vysávání 
koberců

C C

Třída účinnosti vysávání 
tvrdých podlah

A A

Třída prachových emisí 
(2010/30/ec)

A A

Velikost prachového sáčku XXL XL

Hlučnost dB (A) 74 75

Akční rádius (m) 10 10

Výstupní filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr

Včetně příslušenství

1x štěrbinová hubice, 1x hubice na polstrování, 
set hubic Animal 360TM – turbokartáč Zoo’o 
ProAnimal, hubice na tvrdé podlahy, hubice na 
polstrování, Bionic filtr

1x štěrbinová hubice, 1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy ProAnimal, Bionic filtr

Barva spotřebiče Stříbrná, tornado red Červená

Hmotnost netto (kg) 6,6 6,0

Rozměry spotřebiče (mm) 260 x 300 x 470 265 x 295 x 410

EAN 4242002823058 4242002831091
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Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy



Nejdříve čistí podlahu,
pak vzduch

Při vysávání často vznikají nepříjemné vedlejší 
účinky. Jedním z nich může být i zápach, a to 
hlavně v domácnostech se zvířaty. Způsob filtrace 
je založen na odbourávání zápachu přirozenou 
cestou a parfémování filtru přírodní vůní. Bionic 
Filtr je navíc dvakrát účinnější než aktivní uhlíkový 
filtr – vzduch vycházející z vysavače je svěží a díky 
hygienické filtraci i čistší. Řadu GL-30 poznáte 
podle charakteristických detailů na následujících
stránkách.

Termín Bionic je složen ze dvou slov –
biologie a technika. Popisuje využití
přírodních principů v moderní
technologii.
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Naším vzorem je nejlepší čisticí
systém na světě: příroda
Odstraňování zápachu přirozenou
cestou
Mnozí spotřebitelé si stěžují na zápach
vycházející z vysavače při vysávání.
Nejvíce zasaženi tímto problémem jsou 
majitelé domácích mazlíčků. Až 84 %* 
z nich si stěžovalo na zápach při vysávání 
zvířecích chlupů. Řada vysavačů GL-30 
nabízí inovativní řešení v podobě filtru 
Bionic. Tato novinka mezi vysavačovými 
filtry si bere za vzor přírodu a odbourává 
zápach přirozenou cestou. Životnost filtru 
Bionic je až jeden rok.
 
 

Problém zápachu
Při vysávání vzniká nepříjemný zápach,
který vadí uživatelům vysavačů.
Původci zápachu jsou molekuly, o které
se dokáže náš filtr Bionic postarat.

Trik přímo z přírody
Organizovaná struktura molekul
(tzv. klathráty) obklopí molekuly
zápachu a odstraní je.

Kompletní odbourání zápachu
Molekuly zápachu jsou obklopovány
a odstraňovány po celou dobu vysávání.
Je to způsob eliminace zápachu,
jak jej používá příroda, ale mnohem
rychlejší.

Výsledek: čistý vzduch a svěží vůně

* Průzkum byl prováděn v Německu a ve Francii.
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Podlahové vysavače
BGL3A330 GL-30
ProEnergy 

BGL3A234 GL-30
ProAnimal 

BGL3A230 GL-30
ProPower 2.0

Energetická třída A A A

Průměrná roční spotřeba el. energie 
(kWh)

28,0 28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání koberců C D D

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah B D B

Třída prachových emisí (2010/30/ec) A A A

Velikost prachového sáčku XL XL XL

Hlučnost dB (A) 75 79 79

Akční rádius (m) 10 10 10

Výstupní filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr

Včetně příslušenství
1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, 
Bionic filtr, hubice na tvrdé 
podlahy ProAnimal, Bionic 
filtr

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy 

Barva spotřebiče Černá Červená Černá

Hmotnost netto (kg) 5,9 5,9 5,9

Rozměry spotřebiče (mm) 260 x 287 x 400 260 x 287 x 400 260 x 287 x 400

EAN 4242002822877 4242002832043 4242002825205

Podlahové vysavače

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy
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Podlahové vysavače BGL3A222 GL-30
BGL35MON6 
MoveOn

BGL35MON4
MoveOn 

Energetická třída A A A

Průměrná roční spotřeba el. energie 
(kWh)

28,0 28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání koberců D D D

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah A A A

Třída prachových emisí (2010/30/ec) A A A

Velikost prachového sáčku XL XL XL

Hlučnost dB (A) 79 76 76

Textilní hadice - • -

Akční rádius (m) 10 10 10

Výstupní filtr PureAir Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr PureAir Hepa filtr

Včetně příslušenství
1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy 

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy 

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy 

Barva spotřebiče Višňově červená Pastelově modrá Červená

Hmotnost netto (kg) 5,9 6,4 6,4

Rozměry spotřebiče (mm) 260 x 287 x 400 270 x 318 x 395 270 x 318 x 395

EAN 4242002863627 4242002823416 4242002832692

Podlahové vysavače | 93

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy



Podlahové vysavače BGL3A132 GL-30 BGL3A117 GL-30

Energetická třída A A

Průměrná roční spotřeba el. energie 
(kWh) 28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání koberců E E

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah B D

Třída prachových emisí (2010/30/ec) A B

Velikost prachového sáčku XL XL

Hlučnost dB (A) 79 79

Akční rádius (m) 10 10

Výstupní filtr Neomyvatelný Mikrofiltr, omyvatelný

Včetně příslušenství
1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, hubice na tvrdé 
podlahy 

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování

Barva spotřebiče Višňově červená Višňově červená 

Hmotnost netto (kg) 5,9 5,9

Rozměry spotřebiče (mm) 260 x 285 x 400 260 x 287 x 400

EAN 4242002827759 4242002825120

Podlahové vysavače

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy
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BGL3B210 GL-30 BSGL3B2208 GL-30 
Bag&Bagless

BSGL3B2108 GL-30
Bag&Bagless

B B B

34,0 34,0 34,0

D D D

D D D

B A B

XL XL XL

79 79 79

10 10 10

Mikrofiltr, omyvatelný Mikrofiltr, omyvatelný Mikrofiltr, omyvatelný

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování, nástavec na vrtání

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování

Červená Modrá Fialová

5,9 5,7 5,7

260 x 287 x 400 260 x 287 x 400 260 x 287 x 400

4242002832029 4242002836348 4242002836324
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Podlahové vysavače BSG6A212 
ProPower BSG6B112 BSG6C110

Energetická třída A B C

Průměrná roční spotřeba el. energie 
(kWh) 28,0 34,0 40,0

Třída účinnosti vysávání koberců D E E

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah A D E

Třída prachových emisí (2010/30/ec) B B B

Velikost prachového sáčku XL XL XL

Hlučnost dB (A) 79 79 81

Akční rádius (m) 9 9 9

Výstupní filtr Mikrofiltr, omyvatelný Mikrofiltr, omyvatelný Mikrofiltr, omyvatelný

Včetně příslušenství 1x štěrbinová hubice,  
1x hubice na polstrování

1x štěrbinová hubice,  
1x hubice na polstrování, 
hubice na tvrdé podlahy 

1x štěrbinová hubice,  
1x hubice na polstrování

Barva spotřebiče Černá Černá Višňově červená

Hmotnost netto (kg) 6,0 6,0 6,0

Rozměry spotřebiče (mm) 255 x 287 x 400 255 x 287 x 400 255 x 287 x 400

EAN 4242002949413 4242002823034 4242002825700

Podlahové vysavače

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy
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BGL2UA220 
ProPower 2.0 BGL2UA113 GL20 BGL2UB110 GL-20

A A B

28,0 28,0 34,0

D E E

D D D

A B B

L L L

80 80 80

8 8 8

Neomyvatelný Mikrofiltr, omyvatelný Mikrofiltr, omyvatelný

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování

1x štěrbinová hubice,  
1x hubice na polstrování

1x štěrbinová hubice, 
1x hubice na polstrování

Černá Modrá Modrá

4,2 4,2 4,2

260 x 295 x 370 260 x 295 x 370 260 x 295 x 370

4242002930299 4242002937830 4242002930251
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Relaxx’x ProSilence:
Neuvěřitelně tichý a výkonný  
– a bez sáčku

Relaxx’x ProSilence66: neuvěřitelně
tichý a výkonný. Díky nejnovějšímu
systému SilenceSound™. Bosch testoval 
tento bezsáčkový vysavač za extrémních 
podmínek. Nový Relaxx’x ProSilence66 
je zárukou nejen vysokého čisticího 

výkonu, ale vyznačuje se
rovněž velmi nízkým provozním
hlukem, pouze 66 dB(A).
Díky jedinečné technologii
SensorBagless™ se redukovaly náklady
na údržbu jen na to nejnutnější.

To vše bez snížení výkonu.
Navíc nemusíte kupovat žádné sáčky na
prach, takže odpadají následné
náklady.

To je Bosch Relaxx’x ProSilence66. Jeho SilenceSound System™  
je spojením příjemně nízkého provozního hluku a přesvědčivého čisticího 
výkonu. Díky tomu se jedná o nejtišší bezsáčkový vysavač na trhu.

Neuvěřitelný sací výkon,
téměř žádná údržba
Díky bezsáčkové technologii SensorBaglessTM .

Neuvěřitelně tichý

Vhodný pro alergiky

SilenceSound System™ produkuje pouze senzačních 66 dB(A).

Pratelný vysoce výkonný hygienický filtr zajistí, že je
vyfukovaný vzduch čistější než vzduch v místnosti.

Vynikající čisticí výkon při nízké
spotřebě energie
Systém QuattroPower: vysoce výkonná technologie od společnosti Bosch.

Žádný kontakt s prachem
při čištění filtru
Díky plně automatickému systému SelfClean.
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Vizionářský a jedinečný: inteligentní technologie 
SmartSensor Control od Bosch představuje novou 
kvalitu bezsáčkových vysavačů.

U spotřebičů GS60 a GS50 kontroluje
integrovaný sensor nepřetržitě výkon
vysavače. V případě potřeby
automaticky aktivuje inovativní
systém SelfClean. Díky tomu je výkon
neustále vysoký - a to po mnoho let.

Plně automatizované
samočištění se Smart 
SensorControl

Inovativní a pratelné filtry HighTech
vydrží po celou životnost vysavače 
a odpadá tak dokupování sáčků  
na prach.

Díky konstrukci optimalizující
hluk patří bezsáčkové vysavače
značky Bosch k nejtišším
bezsáčkovým vysavačům na
trhu.

Efektivní a robustní odlučovací systém
a inovativní motor HiSpin jsou zárukou
vysokého průtoku vzduchu
a důkladného vyčištění.

Neuvěřitelný sací
výkon

Bez sáčku

Neuvěřitelně 
tichý

Téměř žádné náklady na údržbu.
Integrovaný sensor včas upozorní
na nutnost údržby, a tím zabrání
snížení výkonu.

SuperSilent

Technologie SmartSensor Control
od Bosch: 
vysoký výkon, nízké 
náklady na údržbu

Bezsáčkové vysavače

Žádné následné 
náklady
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GS50 Zoo'o

GS40 Runn'n

GS50 Relaxx'x

GS60 Roxx'x

GS20 Easyy’y
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Bezsáčkové vysavače

Bezsáčkové vysavače
BGS5335  
Zoo´o ProAnimal

BGS5230S  
Relaxx´x ProSilence66

BGS5200R  
Relaxx´x ProSilence Plus

BGC3U330 BGC3U130 BGC3U210

Energetická třída C A A A A A

Průměrná roční spotřeba el. energie (kWh) 40,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání koberců C D D C E D

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah A A B A A C

Třída prachových emisí (2010/30/ec) A A A A A B

Kartáč na koberec Turbokartáč Mechanický Mechanický Mechanický Mechanický Mechanický

SmartSensor Control: minimalizace údržby 
a žádné dálší náklady • • • • • •

SilenceSound System™: inovativní izolační 
materiály, optimalizované proudění vzduchu 
a redukce hluku mají za výsledek tichý chod

• • • • • •

Výfukový filtr
Omyvatelný Hepa filtr  
s GORE™ CLEANSTREAM®

Omyvatelný Hepa filtr  
s GORE™ CLEANSTREAM®

Omyvatelný Hepa filtr  
s GORE™ CLEANSTREAM®

Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr

Čištění filtru EasyClean • • • • • •
Hlučnost dB (A) 74 66 71 79 80 79

Akční rádius (m) 11 11 11 10 10 10

Počet kol 4 4 4 3 3 3

Umístění příslušenství Integrováno ve spotřebiči Integrováno ve spotřebiči Integrováno ve spotřebiči Není integrováno Není integrováno Není integrováno

Včetně příslušenství

1x tryska na spáry, 
1x kartáč na nábytek, 
1x polstrovací tryska, 
hubice na tvrdé podlahy, 
turbo kartáč Zoo´o

1x tryska na spáry, 
1x kartáč na nábytek, 
1x polstrovací tryska, 
hubice na tvrdé podlahy

1x tryska na spáry, 1x 
kartáč na nábytek, 1x 
polstrovací tryska

1x tryska na spáry, 
1x polstrovací tryska, 
hubice na tvrdé podlahy

1x tryska na spáry, 1x 
polstrovací tryska, hubice 
na tvrdé podlahy

1x tryska na spáry, 
1x polstrovací tryska

Systém čištění filtru Motorické Motorické Manuální Manuální Manuální Manuální

Barva spotřebiče Červená Černá Metalická modrá Černá Krystalicky modrá Purpurově růžová

Váha (kg) 6,70 6,70 6,70 5,80 5,80 5,80

Rozměry spotřebiče (mm) 310 x 320 x 470 310 x 320 x 470 310 x 320 x 470 276 x 320 x 460 276 x 320 x 460 276 x 320 x 460

EAN 4242002811901 4242002832197 4242002832715 4242002927794 4242002935782 4242002927916

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy

Třída účinnosti vysávání
pro tvrdé podlahy
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Bezsáčkové vysavače
BGS5335  
Zoo´o ProAnimal

BGS5230S  
Relaxx´x ProSilence66

BGS5200R  
Relaxx´x ProSilence Plus

BGC3U330 BGC3U130 BGC3U210

Energetická třída C A A A A A

Průměrná roční spotřeba el. energie (kWh) 40,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

Třída účinnosti vysávání koberců C D D C E D

Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah A A B A A C

Třída prachových emisí (2010/30/ec) A A A A A B

Kartáč na koberec Turbokartáč Mechanický Mechanický Mechanický Mechanický Mechanický

SmartSensor Control: minimalizace údržby 
a žádné dálší náklady • • • • • •

SilenceSound System™: inovativní izolační 
materiály, optimalizované proudění vzduchu 
a redukce hluku mají za výsledek tichý chod

• • • • • •

Výfukový filtr
Omyvatelný Hepa filtr  
s GORE™ CLEANSTREAM®

Omyvatelný Hepa filtr  
s GORE™ CLEANSTREAM®

Omyvatelný Hepa filtr  
s GORE™ CLEANSTREAM®

Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr Omyvatelný Hepa filtr

Čištění filtru EasyClean • • • • • •
Hlučnost dB (A) 74 66 71 79 80 79

Akční rádius (m) 11 11 11 10 10 10

Počet kol 4 4 4 3 3 3

Umístění příslušenství Integrováno ve spotřebiči Integrováno ve spotřebiči Integrováno ve spotřebiči Není integrováno Není integrováno Není integrováno

Včetně příslušenství

1x tryska na spáry, 
1x kartáč na nábytek, 
1x polstrovací tryska, 
hubice na tvrdé podlahy, 
turbo kartáč Zoo´o

1x tryska na spáry, 
1x kartáč na nábytek, 
1x polstrovací tryska, 
hubice na tvrdé podlahy

1x tryska na spáry, 1x 
kartáč na nábytek, 1x 
polstrovací tryska

1x tryska na spáry, 
1x polstrovací tryska, 
hubice na tvrdé podlahy

1x tryska na spáry, 1x 
polstrovací tryska, hubice 
na tvrdé podlahy

1x tryska na spáry, 
1x polstrovací tryska

Systém čištění filtru Motorické Motorické Manuální Manuální Manuální Manuální

Barva spotřebiče Červená Černá Metalická modrá Černá Krystalicky modrá Purpurově růžová

Váha (kg) 6,70 6,70 6,70 5,80 5,80 5,80

Rozměry spotřebiče (mm) 310 x 320 x 470 310 x 320 x 470 310 x 320 x 470 276 x 320 x 460 276 x 320 x 460 276 x 320 x 460

EAN 4242002811901 4242002832197 4242002832715 4242002927794 4242002935782 4242002927916
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První tyčový aku vysavač bez kabelu od značky Bosch s čisticím
výkonem běžného vysavače.

Athlet: Konečně! Bez kabelu.
Bez kompromisů  
ve výkonu čištění

Maximálně flexibilní
Vysávání bez kabelu a bez hranic díky
extrémně pohyblivé kloubové hubici.

Dlouhý provoz a krátké nabíjení
Vysoce výkonné akumulátory s dlouhou životností a s Li-ionovou technologií od značky Bosch.

Maximální flexibilita a vysoký čisticí
výkon – to není problém
s vysavačem Athlet bez kabelu 
Vynikající čisticí výkon a téměř žádné 
náklady na údržbu. To je Athlet – první 
vysavač bez kabelu od Bosch s motorizo-
vanou hubicí AllFloor HighPower v kombi-
naci s vysoce efektivní technologií
SmartSensor Control.

Stejný výsledek čištění jako
vysavače s kabelem.1) Inteligentní
technologie SmartSensor Control se 
přitom postará o perfektní výsledek 
čištění s minimálními náklady na údržbu. 
A to bez následných nákladů. Krátké 
nabíjení, dlouhý provoz – díky
akumulátoru.
Doba provozu - díky Li-ion technologii 

Bosch můžete po krátkém nabíjení opět
vysávat.

Elegantní a praktický – protože Athlet
nemá žádný kabel, je flexibilně
použitelný a vždy rychle k dispozici.

Pohodlí všude kolem
Jednoduché používání, skladování a čištění díky
nízké hmotnosti a systému EasyClean.

Vysoký čisticí výkon
Technologie AllFloor HighPower Brush
a SmartSensor Control: vysoký čisticí výkon na všech
typech podlahových krytin.

Obzvláště čistý
vyfukovaný vzduch
Díky novému hygienickému filtru HygienePlus.

*  Zachycena špina (vlakna, prach z koberce a tvrdých podlah) v porovnani s podlahovym vysavačem značky Bosch (BSG6B100, 600 W),  
měřeno podle EN 60312.

Tyčové aku vysavače  | 105



Tyčové aku vysavače

Athlet: neuvěřitelně silný výkon 
čištění a dlouhá doba provozu. 
Bez kabelu

Tyčový aku vysavač Athlet nabízí perfektní kombinaci síly 
a doby provozu. Výkon vysávání je stejně silný jako u běžného 
podlahového vysavače* a je flexibilní a vždy po ruce. 

*  Zachycena špina (vlakna, prach z koberce a tvrdých  podlah) v porovnani s podlahovym vysavačem značky Bosch (BSG6B100, 600 W),  
měřeno podle EN 60312.
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Tyčové aku vysavače BCH6ATH25 BBH52550 BBH51830

Napětí 25,2 V 25,2 V 18,0 V

Maximální doba provozu (min.) 60 50 30

Doba nabíjení 3 h nabita na 80 %,  
6 h na 100 %

3 h nabita na 80 %,  
6 h na 100 %

3 h nabita na 80 %,  
6 h na 100 %

Výkonové stupně 3 / turbo stupeň 3 / turbo stupeň 3 / turbo stupeň

Ukazatel nabíjení baterie Dvoudruhové Dvoudruhové Jednodruhové

Inteligentní kontrola výkonu • • •

Obsah zásobníku na prach (l) 0,9 0,9 0,9

Omyvatelný filtr • • •

Typ baterie Li-ion Li-ion Li-ion

AllFloor HighPower kartáč • • •

EasyClean systém • • •

SensorControl: sensor pro kontrolu 
minimálního efektivního výkonu vysávání. 
Led signalizace ukazuje nutnost čištění 
filtru

• • •

Barva Bílá Šedá Modrá

Váha (kg) 3,3 3,3 3,2

Rozměry (mm) 1160 x 285 x 185 1160 x 285 x 185 1160 x 285 x 185

EAN 4242002780719 4242002805375 4242002805351
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Bez kabelu!  
Pro maximální flexibilitu

Turbokartáč TwinBrushTM

Nejen, že ho lze vyjmout jedním 
tahem, ale také se snadno čistí. Díky 
tomu je hned opět čistý a připravený 
k vysávání zvířecí srsti.

Bohaté příslušenství 
Profesionální set příslušenství k tyčovým 
vysavačům, XXL hubice na polstrování, extra 
dlouhá štěrbinová hubice, připevnitelné krátké 
držadlo a posuvný nosný pás, flexibilní hadice 
s držadlem.

Díky své motorizované speciální 
turbo hubici „ProAnimal“ dosáhne 
tyčový aku vysavač Zoó o ProAnimal 
nejen srovnatelných výkonů na 
všech typech podlah jako klasický 
podlahový vysavač, ale dokáže vás 
i bezproblémů zbavit zvířecí srsti 
v domácnosti.
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Tyčový aku vysavač BCH6ZOOO

Napětí 25,2

Maximální doba provozu (min.) 60

Doba nabíjení 3 h nabití na 80 %, 6 h nabití na 100 %

Stupně výkonu 3 / turbo stupeň

Ukazatel nabíjení baterie Dvoudruhové

Inteligentní controla výkonu •

Obsah zásobníku na prach (l) 0,9

Omyvatelný filtr •

Typ baterie Li-ion

AllFloor HighPower kartáč •

EasyClean systém •

SensorControl: sensor pro kontrolu 
minimálního efektivního výkonu vysávání. 
Led signalizace ukazuje nutnost čištění 
filtru

•

Příslušentví
Adaptér hadice, hadice s ručním uchopením, kurt na nošení, profi štěrbinová tryska,  
profi tryska na polstrování, tryska na matrace

Barva Červená

Váha (kg) 3,3

Rozměry (mm) 1160 x 285 x 185

EAN 4242002828565
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Tyčové aku vysavače 2 v 1 BBH21622 BBH21621 BBHMOVE6N

Napětí 16,8 V 16,8 V 18,0 V

Maximální doba provozu (min.) 32 32 36

Doba nabíjení 12 – 16 hodin 12 – 16 hodin 12 – 16 hodin

Výkonové stupně 2 2 2

Ukazatel nabíjení baterie Ano Ano Ne

Inteligentní kontrola výkonu – – –

Obsah zásobníku na prach (l) 0,3 0,3 0,3

Omyvatelný filtr • • •

Typ baterie
Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

AllFloor HighPower kartáč – – –

EasyClean systém – – –

SensorControl: sensor 
pro kontrolu minimálního 
efektivního výkonu vysávání. 
Led signalizace ukazuje 
nutnost čištění filtru

– – –

Příslušentví

Barva Hnědá Fialová Modrá

Váha (kg) 3,0 3,0 3,0

Rozměry (mm) 1160x265x135  1160x265x135 1130 x 255 x 200

EAN 4242002860343 4242002860329 4242002692876
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BBHMOVE5N BBHMOVE4N BBHMOVE3N

18,0 V 18,0 V 14,4 V

36 36 15

12 – 16 hodin 12 – 16 hodin 12 – 16 hodin

2 2 1

Ne Ne Ne

– – -

0,3 0,3 0,3

• • ●

Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

– – -

– – -

– – -

Hnědá Champagne Fialová

3,0 3,0 3,0

1130 x 255 x 200 1130 x 255 x 200 1130 x 255 x 200

4242002692852 4242002636429 4242002567235
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Tyčové aku vysavače 2 v 1 BBHMOVE2N BBHMOVE1N

Napětí 14,4 V 14,4 V

Maximální doba provozu 15 15

Doba nabíjení 12 – 16 hodin 12 – 16 hodin

Výkonové stupně 1 1

Ukazatel nabíjení baterie Ne Ne

Inteligentní kontrola výkonu – –

Obsah zásobníku na prach 0,3 0,3

Omyvatelný filtr • •

Typ baterie Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

Ni–MH: ekologické, 
velmi výkonné

AllFloor HighPower kartáč – –

EasyClean systém – –

Sensorcontrol: sensor pro kontrolu 
minimálního efektivního výkonu vysávání. 
Led signalizace ukazuje nutnost čištění 
filtru

– –

Příslušentví

Barva Černá Bílá metalíza

Váha 3,0 3,0

Rozměry (mm) 1130 x 255 x 200 1130 x 255 x 200

EAN 4242002523019 4242002522708
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Aku vysavače BHN20110 BHN14090 BHN09070

Napětí 20,4 V 14,4 V 9,6 V

Doba provozu až 16 min. až 12 min. až 9 min.

Baterie
NiMH baterie šetřící 
životní prostředí

NiMH baterie šetřící 
životní prostředí

NiMH baterie šetřící 
životní prostředí

Typ filtru Omyvatelný Omyvatelný Omyvatelný

Doba nabíjení 12 – 16 h 12 – 16 h 12 – 16 h

High AirFlow systém • • •

Příslušenství Štěrbinová hubice Štěrbinová hubice Štěrbinová hubice

Barva Šedá / stříbrná Černá / stříbrná Modrá / stříbrná

Hmotnost netto (kg) 1,0 1,0 1,0

Rozměry spotřebiče (mm) 138 x 110 x 368 138 x 110 x 368 138 x 110 x 368

EAN 4242002958026 4242002957005 4242002956985
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BBZ 082 BD
Podlahová kolečková 
tryska

•  Kovová spodní část
•  Nohou přepínatelná na klasické koberce 

nebo hladké koberce
•  Díky věncovitým štětinám vhodná  

pro čištění tvrdých podlah
•  Snadná manipulace po podlaze  

díky kolečkům
•  Prvotřídní zachycování prachu
•  Extra tichá díky speciálnímu tlumení zvuku
•  Šířka sání: 280 mm
•  Vhodná pro vysavače: BSG 8..., BSG 6..., 

BSG 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozměry příslušenství (V x Š x H):   

65 x 294 x 150 mm

EAN: 4242002368962

BBZ 102 TBB
Turbokartáč na podlahy 
TURBO UNIVERSAL®

•  Vhodný pro koberce a kobercové podlahy
•  Kartáčuje a vysává současně
•  Skvělá snímavost od drobných částeček 

až po vlákna
•  Ušlapaná kobercová podlaha bude opět 

narovnána
•  Regulátor přizpůsobení válcových otáček 

pro příslušný podlahový podklad
•  Díky kmitavému uložení kartáčového válce 

vhodný i pro koberce s vysokým chlupem
•  Šířka sání: 280 mm
•  Vhodný pro vysavače: BSG 8..., BSG 6..., 

BGL 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozměry příslušenství (V x Š x H):   

75 x 280 x 140 mm

EAN: 4242002368979

BBZ 42 TB
Turbokartáč 
na polstrování  
TURBO

•  Ideální pro polstrování a matrace
•  Kartáčuje a vysává současně
•  Skvělá snímavost drobných částeček,  

vláken a vlasů
•  Šířka sání: 165 mm
•  Vhodný pro vysavače: BSG 8..., BSG 6..., 

BGL 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozměry příslušenství (V x Š x H):    

70 x 165 x 135 mm

EAN: 4242002091716

BBZ 124 HD
Tryska na parkety
a tvrdé podlahy

•  Speciálně pro parkety a citlivé tvrdé  
podlahy

• Vhodná i na koberce
•  2 rotující kartáče ze 100 % přirozených 

štětin
• Šířka sání: 305 mm
•  Vysaje i velké nečistoty do extra širokého 

sacího kanálu
•  Plochý design pro pohodlné vysávání 

i pod nábytkem
•  Vhodná pro vysavače: BSG 8..., BSG 6..., 

BGL 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozměry příslušenství (V x Š x H):    

90 x 330 x 310 mm

EAN: 4242002510804

BBZ123HD
Hubice na parkety 
a tvrdé podlahy

•  Vhodná na vysávání citlivých podlah, jako 
např. parkety, dlaždice, atd.

•  Odstraní efektivně i nečistoty z rohů  
a štěrbin

Rozměry příslušenství (V x Š x H):    

250 x 220 x 30 mm

EAN: 4242002472003
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BBZ PETGXXL •  Praktický set filtrů pro majitele zvířat:  
set příslušenství na cca 1 rok intenzivního 
používání

  Obsah: 
•  8 filtračních sáčků MegaAir SuperTEX  

s hygienickým uzávěrem 
•  1 Bionic Filter – optimální pro majitele zví-

řat k odbourávání zápachu při vysávání
•  2 mikrofiltry
•  Filtr na ochranu motoru

Rozměry příslušenství (V x Š x H):  

230 x 165 x 195 mm

EAN: 4242002744551

BBZ PROKIT •  XXL tryska na rychlé čištění polstrování –  
o 40 % širší (190 mm), lepší zachytávání 
zvířecích chlupů

•  Extra dlouhá tryska na spáry pro obtížně 
dostupná místa – o 180 % delší (360 mm) 
než standardní tryska na spáry

Rozměry příslušenství (V x Š x H):    

450 x 175 x 50 mm

EAN: 4242002692449

BHZPROKIT
Profesionální set k aku 
vysavačům Athlet

•  Ultralehký a pohodlný profesionální set pří-
slušenství pro bezsáčkové vysavače Athlet 
bez jakýchkoliv omezení, vhodné i na polst-
rování a složitě dostupná místa

•  XXL hubice na polstrování pro rychlé čiště-
ní polstrování, o 40 % širší (190 mm), lepší 
zachytávání zvířecích chlupů

•  Extra dlouhá hubice na spáry pro těžko 
dosažitelná místa, o 180 % delší (360 mm) 
než standardní hubice na spáry

•  Snadná a pohodlná manipulace díky připev-
nitelnému krátkému držadlu a nastavitelné-
mu pásu na nošení

•  Nastavitelná hadice s držadlem

Rozměry příslušenství (V x Š x H):   

115 x 240 x 400 mm

EAN: 4242002828589

BHZKIT1
Profesionální set k aku 
vysavačům Athlet

•  Ultralehký a pohodlný profesionální set pří-
slušenství pro bezsáčkové vysavače Athlet 
bez jakýchkoliv omezení, vhodné i na polst-
rování a složitě dostupná místa

•  XXL hubice na polstrování pro rychlé čiště-
ní polstrování, o 40 % širší (190 mm), lepší 
zachytávání zvířecích chlupů

•  Extra dlouhá hubice na spáry pro těžko 
dosažitelná místa, o 180 % delší (360 mm) 
než standardní hubice na spáry

•  Snadná a pohodlná manipulace díky nasta-
vitelnému pásu

•  Nastavitelná hadice s držadlem

Rozměry příslušenství (V x Š x H):   

115 x 240 x 400 mm

EAN: 4242002790930
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Inovace od značky Bosch

Kompatibilita filtrů u podlahových vysavačů

Podlahové vysavače

BSG 8… BSG 6.. BSGL 5… BGL 4… BGL 3... BGL 35…

Speciální filtry

HEPA filtr BBZ 151 HF BBZ 153 HF BBZ 154 HF  BBZ 8 SF 1 BBZ 156 HF  BBZ 156 HF

Bionic Filter BBZ 11 BF BBZ 11 BF BBZ 11 BF BBZ 11 BF

Výměnné filtrační sáčky

Typ Pro řadu vysavačů Obsah
(počet filtračních sáčků 
a ostatních filtrů)

EAN

Podlahové vysavače

BBZ 41 FP MEGAfilt® SuperTEX P BSG 8… 4 + 1 EAN: 4242002518169

BBZ 41 FG MEGAfilt® SuperTEX 
(velikost sáčku: L)

G BSG 7…, BSG 6..., BSGL 5...,  
BSGL 3…, BGL 4..., BGL 35... 4 + 1 EAN: 4242002518176

BBZ 41 FGXXL MEGAfilt® SuperTEX  
(velikost sáčku XL)

G XL BSG 7…, BSGL 5..., BGL 4... 4 + 1 EAN: 4242002518183
BBZ 41 FGALL PowerProtect Type G ALL G ALL pro všechny modely uvedené v katalogu 

s výj. BSG 8… a BSN… 4 + 1 EAN: 4242002830414

Speciální filtry

Bionic Filter

BBZ 11 BF 
EAN: 4242002534831

• Odbourávání zápachu přirozenou cestou
•  Inovativní filtr eliminující nepříjemné pachy  

vznikající při vysávání
• Lehce parfémovaný
•  Vhodný pro všechny typy vysavačů z nabídky tohoto 

katalogu kromě typů BBH MOVE..., BGL 4..., BGL 35...

HEPA filtr

BBZ 151 HF 
EAN: 4242002266282

BBZ 152 HF 
EAN: 4242002331706

BBZ 153 HF 
EAN: 4242002369976

BBZ 154 HF 
EAN: 4242002563022

• Filtr velmi vhodný pro alergiky
•  Čistí vzduch takovým způsobem, že je čistší než 

normální vzduch v místnosti
•  Dokáže zachytit i tak malé částečky, že splňuje EU 

normu o hygieně vzduchu ve třídě HEPA 12

BBZ 156 HF 
EAN: 4242002715797

BBZ 158 HF
EAN: 4242002912820
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Světová novinka:
první napařovací

žehlička s programem 
Hygiena

99
.9

9% BACTERIA-FREE

Bosch ProHygieni
c

Nový kompaktní parní generátor Sensixx'x DI90 s programem Hygiena 
eliminuje až 99,99 % bakterií, a to bez použití naprosto žádných 
chemických přísad. Díky funkci MotorSteam budou vaše oděvy 
bleskově a dokonale vyžehlené.

Chraňte své blízké

Kompaktní parní generátory118 | 



Kompaktní parní generátory
TDI903231H  
Sensixx'x DI90 ProHygienic

TDI902836A  
Sensixx´x DI90 AntiShine

TDI902431E  
Sensixx´x DI90 ProEnergy 

Příkon 3200 W 2800 W 2400 W

Objem nádržky na vodu (l) 0,40 0,40 0,40

Žehlicí plocha CeraniumGlissée PalladiumGlissée CeraniumGlissée

Druh odvápnění
4 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový 
výměník, přípravek na čištění

4 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový 
výměník, přípravek na čištění

4 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový 
výměník, přípravek na čištění

Vertikální pára • • •

Konstantní množství páry  (g/min.) 65 55 45

Parní ráz (g/min.) 220 200 200

Funkce hluboká pára • • •

MotorSteam: motorová pumpa • • •

Systém distribuce páry • • •

AntiShine program: zvláštní ochrana na 
tmavé a citlivé látky

– • •

„Eco“ nastavení páry: úspora energie až 
25 % a úspora vody 35 % ve srovnání 
s nastavením páry na „max“

– – •

I-Temp: ideální kombinace teploty a páry 
pro všechny tkaniny vhodné k žehlení • • •

TempOK – – •

Program Hygiena: speciání kombinace 
teploty a intervalové páry odstraní až 
99,99 % bakterií ze všech materiálů 
vhodných k žehlení

• – –

Délka kabelu 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Velký plnicí otvor • • •

Barva spotřebiče Tmavě fialová / bílá Tmavě modrá / bílá Bílá / zelená

Váha (kg) 2,1 2,1 2,1

Rozměry spotřebiče (mm) 180 x 130 x 340 158 x 120 x 311 158 x 120 x 311

EAN 4242002963686 4242002781303 4242002782133

Kompaktní parní generátory

2,5 m 2,5 m 2,5 m
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Náš způsob žehlení? Uděláme z toho relax.
S potěšením vám představujeme řadu žehliček DA70, odteď je žehlení mnohem 
jednoduší a zajistí více komfortu. Díky technologii SensorSecure a inovativním 
funkcím se se žehličkami řady DA70 z neoblíbeného žehlení stane vaše oblíbená 
činnost. A navíc je žehlení bezpečné.

Síla je v bezpečnosti
Funkce SensorSecure se sensorem dotyku 
v držadle zajistí komfortní a bezpečné žehle-
ní. Díky inovativní funkci reaguje žehlička na 
dotyk dlaně. Pokud se držadlo pustí, žehlička 
se automaticky vypne, pokud je ponechána 
bez dotyku. Jakmile držadlo opětovně vez-
mete do ruky, žehlička se znovu nahřeje.

Jaká teplota je OK?
Tato funkce porovnává teplotu žehličky s vy-
braný nastavením teploty. Dokud není po-
žadovaná teplota nastavena, bliká kontrolka 
TempOK. Jakmile se dosáhne požadované 
teploty, kontrolka začne svítit nepřetržitě. 

Úspora až 25 % energie a 40 % vody v po-
rovnání s max. nastavením
Funkce Eco šetří vaše peníze. Díky této funk-
ci ušetříte až 25 % energie a 40 % vody v po-
rovnání s  nastavením max. A  žehlení je při-
tom stejně dokonalé.

Funkce i-Temp
Tato funkce zajišťuje ideální kombinaci teplo-
ty a páry pro všechny tkaniny vhodné k žeh-
lení. S tímto nastavením můžete žehlit i velmi 
citlivé a jemné látky.

Ochrana tmavých a citlivých tkanin
Funkce AntiShine chrání jemné a citlivé prá-
dlo před nežádoucím leskem. Díky této funk-
ci je žehlení bezpečné navzdory jednotlivým 
druhům látek. Zabrání také, aby se syntetic-
ké látky přilepily na žehlící plochu. Je vhodná 
i na žehlení citlivých látek jako hedvábí, ny-
lon, vlna apod.

Napařovací žehlička Sensixx'x DA70 SensorSecure

Napařovací žehličky120 | 



Napařovací žehličky
TDA703021A  
Sensixx´x DA70 AntiShine

TDA703021T  
Sensixx´x DA70 TextileProtect

Max. elektrický příkon (W) 3200 3200

Objem vody (l) 0,38 0,38

Drip stop • •

Vertikální pára • •

Konstantní pára (g/min) 50 50

Výkon parního rázu (g/min) 200 200

I–Temp • •

AntiShine • •

Quick Filling • •

Druh odvápnění
3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

Funkce samočištění Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla

Žehlicí plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée

Rukojeť Soft Touch Ne Ne

Funkce Secure – –

Funkce SensorSecure • •

Délka přívodního kabelu (m) 2,5 2,5

Příslušenství – Náhradní žehlicí plocha

Barva spotřebiče Tmavě modrá Antracit

Hmotnost netto (kg) 2,5 2,1

Rozměry V x Š x H (mm) 156 x 120 x 311 180 x 130 x 340

EAN 4242002765273 4242002765242

Napařovací žehličky

2,5 m 2,5 m
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Napařovací žehličky

Napařovací žehličky
TDA503011P  
Sensixx’x DA50 EditionRosso

TDA503001P  
Sensixx’x DA50 EditionRosso

TDA5029210  
Sensixx’x DA50 SensorSecure 

TDA502801T  
Sensixx’x DA50 TextileProtect

TDA5028010  
Sensixx’x DA50 

TDA502412E  
Sensixx’x DA50 ProEnergy 

Max. elektrický příkon (W) 3100 3100 2900 2800 2800 2400

Objem vody (l) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Drip stop • • • • • •

Vertikální pára • • • • • •

Konstantní pára (g/min) 45 45 45 40 40 40

Výkon parního rázu (g/min) 200 200 190 180 180 180

I–Temp – – – – – –

AntiShine – – – – – –

Quick Filling • • • • • •

Druh odvápnění
3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

Funkce samočištění Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla

Žehlicí plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée

Rukojeť Soft Touch Gumová Gumová Gumová Gumová Gumová Gumová

Funkce Secure • – – – – •

Funkce SensorSecure – – • – – •

Délka přívodního kabelu (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5

Příslušenství – – – ochrana žehlicí plochy – •

Barva spotřebiče Červená / černá Červená / černá Tmavě modrá / světle modrá Bílá / fialová Bílá / modrá Bílá / zelená

Hmotnost netto (kg) 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8

Rozměry V x Š x H (mm) 151x 122 x 303 155 x 125 x 290 180 x 130 x 340 180 x 130 x 340 180 x 130 x 340 155 x 120 x 295

EAN 4242002755397 4242002737607 4242002825519 4242002737584 4242002737553 4242002803500
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Napařovací žehličky
TDA503011P  
Sensixx’x DA50 EditionRosso

TDA503001P  
Sensixx’x DA50 EditionRosso

TDA5029210  
Sensixx’x DA50 SensorSecure 

TDA502801T  
Sensixx’x DA50 TextileProtect

TDA5028010  
Sensixx’x DA50 

TDA502412E  
Sensixx’x DA50 ProEnergy 

Max. elektrický příkon (W) 3100 3100 2900 2800 2800 2400

Objem vody (l) 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Drip stop • • • • • •

Vertikální pára • • • • • •

Konstantní pára (g/min) 45 45 45 40 40 40

Výkon parního rázu (g/min) 200 200 190 180 180 180

I–Temp – – – – – –

AntiShine – – – – – –

Quick Filling • • • • • •

Druh odvápnění
3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

3 stupně odvápnění, iontový výměník, 
naplnit zásobník na vodu

Funkce samočištění Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla

Žehlicí plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée

Rukojeť Soft Touch Gumová Gumová Gumová Gumová Gumová Gumová

Funkce Secure • – – – – •

Funkce SensorSecure – – • – – •

Délka přívodního kabelu (m) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5

Příslušenství – – – ochrana žehlicí plochy – •

Barva spotřebiče Červená / černá Červená / černá Tmavě modrá / světle modrá Bílá / fialová Bílá / modrá Bílá / zelená

Hmotnost netto (kg) 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8

Rozměry V x Š x H (mm) 151x 122 x 303 155 x 125 x 290 180 x 130 x 340 180 x 130 x 340 180 x 130 x 340 155 x 120 x 295

EAN 4242002755397 4242002737607 4242002825519 4242002737584 4242002737553 4242002803500

Napařovací žehličky

2,5 m
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Napařovací žehličky

Napařovací žehličky TDA3028210  
Sensixx’x DA30 SensorSecure

TDA3024110  
Sensixx’x DA30 Secure 

TDA3024020  
Sensixx’x DA30
 

TDA1024210  
Sensixx’x DA10 SensorSecure 

TDA102411C  
Sensixx’x DA10 CordPlus 

TDA1024110  
Sensixx´x DA10 Secure 

Max. elektrický příkon (W) 2800 2400 2400 2400 2400 2400

Objem vody (l) 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30

Drip stop • • • • • •

Vertikální pára • • • • • •

Konstantní pára (g/min) 40 40 40 30 30 30

Výkon parního rázu (g/min) 180 150 150 140 140 130

I–Temp – – – – – –

AntiShine – – – – – –

Quick Filling • • • • • •

Druh odvápnění

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

Funkce samočištění Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla

Žehlicí plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Rukojeť Soft Touch Ne Ne Ne Gumová Gumová Gumová

Funkce Secure – • – – • •

Funkce SensorSecure • – – • – –

Délka přívodního kabelu (m) 2,0 2,0 2,0 1,9 3,0 1,9

Příslušenství – – – – – –

Barva spotřebiče Tmavě modrá / světle modrá Modrá / bílá Modrá / bílá Modrá / bílá Černá Bílá / fialová

Hmotnost netto (kg) 1,5 1,5 1,5 1,1 1,3 1,2

Rozměry V x Š x H (mm) 180 x 130 x 340 150 x 121x 290 150 x 121x 290 170 x 125 x 350 140 x 280 x 115 170 x 125 x 350

EAN 4242002839691 4242002814650 4242002814711 4242002865348 4242002777580 4242002777559
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Napařovací žehličky TDA3028210  
Sensixx’x DA30 SensorSecure

TDA3024110  
Sensixx’x DA30 Secure 

TDA3024020  
Sensixx’x DA30
 

TDA1024210  
Sensixx’x DA10 SensorSecure 

TDA102411C  
Sensixx’x DA10 CordPlus 

TDA1024110  
Sensixx´x DA10 Secure 

Max. elektrický příkon (W) 2800 2400 2400 2400 2400 2400

Objem vody (l) 0,32 0,32 0,32 0,30 0,30 0,30

Drip stop • • • • • •

Vertikální pára • • • • • •

Konstantní pára (g/min) 40 40 40 30 30 30

Výkon parního rázu (g/min) 180 150 150 140 140 130

I–Temp – – – – – –

AntiShine – – – – – –

Quick Filling • • • • • •

Druh odvápnění

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, iontový 
výměník, naplnit zásobník na 
vodu

3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

Funkce samočištění Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla

Žehlicí plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Rukojeť Soft Touch Ne Ne Ne Gumová Gumová Gumová

Funkce Secure – • – – • •

Funkce SensorSecure • – – • – –

Délka přívodního kabelu (m) 2,0 2,0 2,0 1,9 3,0 1,9

Příslušenství – – – – – –

Barva spotřebiče Tmavě modrá / světle modrá Modrá / bílá Modrá / bílá Modrá / bílá Černá Bílá / fialová

Hmotnost netto (kg) 1,5 1,5 1,5 1,1 1,3 1,2

Rozměry V x Š x H (mm) 180 x 130 x 340 150 x 121x 290 150 x 121x 290 170 x 125 x 350 140 x 280 x 115 170 x 125 x 350

EAN 4242002839691 4242002814650 4242002814711 4242002865348 4242002777580 4242002777559
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Napařovací žehličky

9

Napařovací žehličky
TDA1023010  
Sensixx´x DA10 

TDA2680  
Sensixx´x B1 QuickFilling 
Secure

TDA2630  
Sensixx´x B1 secure

TDA2610  
Sensixx´x B1

TDA2329
TLB5000  
Žehlička na suché žehlení

Max. elektrický příkon (W) 2300 2300 2200 2200 2200 1300

Objem vody (l) 0,30 0,29 0,29 0,29 0,22 –

Drip stop • • • – – –

Vertikální pára • • • • • –

Konstantní pára (g/min) 30 30 • • 22 –

Výkon parního rázu (g/min) 120 100 90 90 70 –

I–Temp – – – – – –

AntiShine – – – – – –

Quick Filling • – – – – –

Druh odvápnění 3 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový výměník

3 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový výměník

3 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový výměník

2 stupně odvápnění, Calc’n Clean 3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

–

Funkce samočištění Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla

Žehlicí plocha PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Rukojeť Soft Touch Gumová Gumová Ne Ne Ne Ne

Funkce Secure – • • – – –

Funkce SensorSecure – – • – – –

Délka přívodního kabelu (m) 1,9 3,0 1,9 1,9 1,9 1,9

Příslušenství – – • – – –

Barva spotřebiče Bílá / modrá Bílá / fialová Bílá / lila Bílá / modrá Bílá / fialová Bílá / modrá

Hmotnost netto (kg) 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

Rozměry V x Š x H (mm) 170 x 125 x 320 140 x 280 x 115 140 x 280 x 115 140 x 280 x 115 140 x 126 x 30 120 x 270 x 107

EAN 4242002777085 4242002781556 4242002464886 4242002469492 4242002442341 4242002972183
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Napařovací žehličky
TDA1023010  
Sensixx´x DA10 

TDA2680  
Sensixx´x B1 QuickFilling 
Secure

TDA2630  
Sensixx´x B1 secure

TDA2610  
Sensixx´x B1

TDA2329
TLB5000  
Žehlička na suché žehlení

Max. elektrický příkon (W) 2300 2300 2200 2200 2200 1300

Objem vody (l) 0,30 0,29 0,29 0,29 0,22 –

Drip stop • • • – – –

Vertikální pára • • • • • –

Konstantní pára (g/min) 30 30 • • 22 –

Výkon parního rázu (g/min) 120 100 90 90 70 –

I–Temp – – – – – –

AntiShine – – – – – –

Quick Filling • – – – – –

Druh odvápnění 3 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový výměník

3 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový výměník

3 stupně odvápnění, 
Calc’n Clean, iontový výměník

2 stupně odvápnění, Calc’n Clean 3 stupně odvápnění, Calc’n Clean, iontový 
výměník

–

Funkce samočištění Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla Trysková čisticí jehla

Žehlicí plocha PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Rukojeť Soft Touch Gumová Gumová Ne Ne Ne Ne

Funkce Secure – • • – – –

Funkce SensorSecure – – • – – –

Délka přívodního kabelu (m) 1,9 3,0 1,9 1,9 1,9 1,9

Příslušenství – – • – – –

Barva spotřebiče Bílá / modrá Bílá / fialová Bílá / lila Bílá / modrá Bílá / fialová Bílá / modrá

Hmotnost netto (kg) 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

Rozměry V x Š x H (mm) 170 x 125 x 320 140 x 280 x 115 140 x 280 x 115 140 x 280 x 115 140 x 126 x 30 120 x 270 x 107

EAN 4242002777085 4242002781556 4242002464886 4242002469492 4242002442341 4242002972183

Napařovací žehličky

9
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Ochraňte své milované.
První parní stanice, která odstraní
99,99 % bakterií

Sensixx DS38 ProHygienic. Pomocí inovativní technologie  
HygienicSteam odstraní zcela sama bakterie bez přidání chemických látek.

Speciální hygienický program
Díky inovativní technologii HygienicSteam odstraní z látky  
až 99,99 % bakterií.

Vynikající výsledky
Funkce VarioComfort: variabilní programy k žehlení, které se 
přizpůsobí různým materiálům.

Dlouhá životnost
Díky čisticímu systému Calc´n Clean Perfekt odstraní 
vápenaté usazeniny z boileru a žehličky.

Značka pro více hygieny
Lidé dnes dbají více na zdravý životní styl
a díky tomu kladou větší důraz na čistotu
a hygienu. Proto vyvinuli inženýři ve
společnosti Bosch inovativní spotřebiče,
které splňují požadavky této cílové
skupiny na hygienu, aby se doma cítila
dobře a chráněná. Exkluzivní značka
„Edition ProHygienic“ na spotřebičích
Bosch je zárukou splnění nadstandardních

hygienických požadavků a pocitu bezpečí.
Spotřebiče s tímto označením jsou
důkazem převratných technologií
společnosti Bosch a rozšiřují její
kompetence experta na hygienu.

Vše na jednu teplotu
Díky i-Temp Advanced – optimální kombinace teploty
a páry pro rychlé a bezpečné žehlení.

ProHygienic
Edition

Rychleji hladké prádlo
Tlak páry o výkonu až 6,5 barů umožňuje průnik
tkaninou do hloubky.
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Sensixx DS38 ProHygienic:
plnou silou do boje proti bakteriím!

Speciální hygienický program zaručí díky inovativní
technologii HygienicSteam hygienickou čistotu a pocit
bezpečí. Pára bez přidaných látek odstraní 99,99 % bakterií.

Díky konstantní teplotě a optimálním intervalům páry  
vzniká v tkanině méně vlhkosti a bakterie nemají  
žádnou šanci.

Parní stanice
s hygienickým
programem

Obvyklá parní
stanice

Konstantní teplota
díky optimálním
intervalům páry

Méně
vlhkosti
v prádle

Klesající tepota
v důsledku fyzikálních
efektů chlazení

Více vlhkosti
v prádle

Odstraní se 99,99 %
všech bakterií

Ideální živná půda
pro bakterie
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Testovaná kvalita
Tuto parní stanici
testoval nezávislý
textilní institut The
Woolmark Company.
A doporučil ji na 

žehlení vlněných
výrobků.1)

Dlouhá radost ze spotřebiče
díky Calc’n Clean Perfect
Vysoce efektivní čisticí 
systém Calc’n Clean Perfect 

odstraní usazeniny vodního kamene 
z bojleru a žehličky. Pro zachování 
vysokého výkonu a dlouhou životnost
spotřebiče.

Jedna teplota pro
všechny materiály díky
i-Temp Advanced

Již žádné otravné třídění a kontrola
pokynů k péči o oblečení. Díky funkci
i-Temp Advanced můžete bez starostí
žehlit všechny textilie určené k žehlení 
na jednu teplotu. Teplota a pára jsou
sladěné takovým způsobem, že budete
žehlit efektivně a bezpečně.

Bez starostí a bez záhybů. S individuálními
programy: VarioComfort
Bez starostí vyžehlí všechny textilie – džíny,
hedvábí i vlnu. Nastavení páry a teploty
u systému VarioComfort pro jednotlivé
programy žehlení je tak dokonalé, že
vyžehlíte prádlo rychle, perfektně
a bezpečně.

Program vlna u parní stanice byl testován u institutu „Woolmark Company“ na žehlení materiálů z čisté vlny, za předpokladu, že žehlení probíhá v souladu s instrukcemi 
na cedulce s pokyny pro údržbu materiálu a dle instrukcí od výrobce žehličky. R502
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Parní stanice

Příkon (W)

Tlak páry (bar)

Maximální hloubka páry

Čas nahřátí

Délka přívodního kabelu (m)

Elektrická pojistka vypnutí

Objem vody (l)

Vertikální pára

Tlačítko „eco“: úspora energie až 25 %, 
úspora vody 40 %

Ita: ideální kombinace teploty a páry 
pro všechny tkaniny vhodné k žehlení

AntiShine program: zvláštní ochrana 
na tmavé a citlivé látky

Hygiena program: speciální kombinace 
teploty, tlaku páry a dávkování páry 
zničí až 99,99 % bakterií ze všech 
materiálů vhodných na žehlení

Calc´n Clean Perfect

Funkce secure - automatické vypínání

Žehlicí plocha

SecureLock systém

Regulace množství páry

Barva spotřebiče

Hmotnost netto (kg)

Rozměry spotřebiče (mm)

EAN

První parní stanice, 
která odstraní bakterie
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TDS383110H  
Sensixx DS38 ProHygienic

TDS3831100  
Sensixx

TDS4581  
Sensixx B45L SilenceComfort400

3100 3100 3100

6,5 6,5 6,5

400 g (tři intenzivní parní rázy) 400 g (tři intenzivní parní rázy) 400 g (tři intenzivní parní rázy)

do 2 min. do 2 min. do 2 min.

1,9 1,9 1,8

• • •
1,40 1,40 1,30

• • •

• • •

• • •

– • •

• – –

• • •
• • •
CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée

• • •
Auto Auto Auto

Bílá Bílá Šedá

4,6 4,7 4,6

290 x 230 x 390 290 x 230 x 390 250 x 225 x 375

4242002904139 4242002829517 4242002844930

Parní stanice

Calc’nClean
Advanced
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Chraňte své blízké

Dopřejte si pohodlí. Hygienická pára HygienicSteam 
eliminuje až 99,99 % bakterií a virů bez použití chemických 
přídavků. Speciální kombinace páry a teploty, tlaku 
a střídání páry zajistí čisté a hygienické žehlení všech druhů 
textilií.

Bosch VarioComfo
rt

PE
RF

EC

T AND COMFORTAB
LE

odstraní až 

99,99 %
bakterií
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Parní stanice
TDS6080  
Serie | 6 ProHygienic

TDS6041  
Serie | 6  

Příkon (W) 2400 2400

Tlak páry (bar) 6,0 5,8

Výkon páry (g/min) 120 120

Čas nahřátí do 2 min. do 2 min.

Délka přívodního kabelu (m) 1,8 1,8

Elektrická pojistka vypnutí • •

Objem vody (l) 1,50 1,50

Vertikální pára • •
Tlačítko „eco“: úspora energie až 25 %, 
úspora vody 40 % • •
Ita: ideální kombinace teploty a páry pro 
všechny tkaniny vhodné k žehlení • •
AntiShine program: zvláštní ochrana na 
tmavé a citlivé látky

– –

Hygiena program: speciální kombinace 
teploty, tlaku páry a dávkování páry 
zničí až 99,99 % bakterií ze všech 
materiálů vhodných na žehlení

• –

Calc´n Clean Perfect • •

Funkce secure - automatické vypínání • •

Žehlicí plocha • •

SecureLock systém • •

Regulace množství páry Auto Žádný

Barva spotřebiče Bílá / fialová Bílá / černá

Hmotnost netto (kg) 4,7 4,7

Rozměry spotřebiče (mm) 285 x 245 x 405 285 x 245 x 405

EAN 4242002958996 4242002981543

Parní stanice  | 135



Síla má nový název:  
EditionRosso
Silná parní stanice a inovativní aktivní žehlicí prkno.  
Perfektní souhra síly a preciznosti.
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Parní stanice
TDS373118P DS37 
EditionRosso

TDS1624000  
Sensixx  

Příkon (W) 3100 2400

Tlak páry (bar) 6,0 4,50

Výkon páry (g/min) 120 90

Čas nahřátí do 2 min. do 7 min.

Délka přívodního kabelu (m) 1,9 1,8

Elektrická pojistka vypnutí • –

Objem vody (l) 1,40 1,00

Vertikální pára • •
Tlačítko „eco“: úspora energie až 25 %,  
úspora vody 40 % • –

Ita: ideální kombinace teploty a páry 
pro všechny tkaniny vhodné k žehlení • –

AntiShine program: zvláštní ochrana na tmavé 
a citlivé látky • –

Hygiena program: speciální kombinace teploty, 
tlaku páry a dávkování páry zničí až 99,9 % 
bakterií ze všech materiálů vhodných na žehlení

– –

Calc´n Clean Perfect • •

Funkce secure - automatické vypínání • –

Žehlicí plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée

SecureLock systém • –

Regulace množství páry Plynulý Žádný

Barva spotřebiče Červená / černá Bílá / fialová

Hmotnost netto (kg) 4,7 4,4

Rozměry spotřebiče (mm) 290 x 230 x 390 250 x 225 x 375

EAN 4242002844497 4242002755472

Parní stanice

Calc’nClean
Advanced
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Aktivní žehlící prkna
TDN1700P  
Sensixx´x EditionRosso

TDN1010N  
HomeProfessional

Napětí (V) 230–240 230–240

Velká polohovatelná žehlicí 
plocha (cm) pro parní stanice 
a kompaktní parní generátory, 
max. 7,5 kg

27 x 37 22,5 x 35,5

Nastavení výšky v 7 stupních 
od 81 do 93 cm • •
Vzduchové odsávání – 
proniknutí páry hluboko do 
tkaniny, odsávání přebytečné 
páry, vysušení tkaniny, 
odstranění kondenzované 
vody z žehlicího prkna

• •

Funkce vyfukování vzduchu 
– plocha žehlicího prkna se 
naplní vzduchem, vytvoří 
vzduchový polštář, k snadnému 
žehlení choulostivých látek, 
navlhčení projmutých částí 
oděvu (např. sako)

• •

Hmotnost netto (kg) 13,1 11,5

Barva spotřebiče Černá Antracit

Váha (kg) 13,1 11,5

Rozměry spotřebiče (mm) 1170 x 500 x 150 1640 x 460 x 150

EAN 4242002743639 4242002724294
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Příslušenství
Obj. č. /
Označení

Krátký popis

TDZ1101
Roztok na 
odstraňování 
vodního kamene

Speciální prostředek na odstraňování vodního kamene pro důkladné 
vyčištění a péči o spotřebič
•  Vhodný pro kompaktní parní generátor DI90 a parní žehličky DA70, DA50 

a DA30.
•  Speciální prostředek na odstraňování vodního kamene (4 x 0,25 ml) pro 

důkladné vyčištění a dlouhou životnost spotřebiče.

TDZ1550
Ochranný 
textilní návlek 
na žehlicí  
plochu

Pro obzvláště šetrné žehlení. Zcela bez lesklých míst
• Vhodná pro následující spotřebiče: TDA50 a TDA70
•  Žádná lesklá místa na tmavých a syntetických materiálech, žádné 

přichycování potisků při žehlení choulostivých materiálů.

TDZ1550
Ochranný držák

• Vhodný pro následující spotřebiče: DI90, DA70 a DA50.
• Pro okamžité a bezpečné uložení žehličky i s horkou žehlicí plochou.
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Servis značky Bosch

Pro jistotu: na náš servis 
se můžete spolehnout

Dostupný, odborně vyškolený, rychlý, to je servis značky Bosch.
Před prodejem i po prodeji – po celou dobu životnosti spotřebiče.

 
  Na vašem názoru nám záleží. 

Kvalita Bosch i v servisních službách.

To, co jste nám vy, naši zákazníci, řekli o kvalitách servisu Bosch v dotazníku  
spokojenosti, hovoří pro kvalitu servisu spotřebičů značky Bosch.

Celková spokojenost se servisem   4,64

5 hvězd = velmi dobrý 
Výsledky ankety pořádané v roce 2016 mezi našimi koncovými uživateli.
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 Široká síť servisů Bosch. 
Stačí jen zavolat

Naše široká servisní síť je zárukou toho,  
že odborná pomoc je vždy nablízku.

Originální příslušenství. 
Účinné čisticí prostředky

Nechte se inspirovat naší rozsáhlou řadou 
příslušenství. Objevte maximální komfort obsluhy 
vášeho domácího spotřebiče a využijte všechny 
jeho možnosti. Zároveň dopřejte spotřebiči  
i optimální péči a údržbu. Abychom vám s tím  
pomohli, nabízíme celou řadu certifikovaných 
čisticích a ošetřujících přípravků Bosch.  
Při správné péči a údržbě vám bude spotřebič 
sloužit po mnoho dalších let.

Kvalita servisu přímo od výrobce. 
Originál Bosch

Jsme vázáni kvalitou, rovněž pokud jde o servis 
spotřebičů. Nikdo totiž nezná naše spotřebiče 
lépe než pravidelně školení technici. Ti pracují 
s nejnovějšími přístroji pro měření, diagnostiku 
a opravy spotřebičů s využitím pouze originálních 
náhradních dílů Bosch.

 Náhradní díly a příslušenství. 
Rychle a spolehlivě

Dodáváme náhradní díly a příslušenství do  
48 hodin bez ohledu na to, o který typ domácího 
spotřebiče Bosch se jedná. Důležité díly máme 
skladem nejméně 10 let, i po ukončení výroby  
daného spotřebiče. Tím vám zajistíme, že si 
můžete užívat kvalitu spotřebiče Bosch ještě  
po mnoho let.

I pokud záruční doba spotřebiče uplyne, jsme stále 
připraveni vám pomoci. Můžete se spolehnout 
na odbornou péči vyškolených techniků po celou 
dobu životnosti vášeho spotřebiče. Od chybějícího  
návodu k obsluze až po opravu spotřebiče – 
postaráme se o vše. 

Servis po celou dobu životnosti 
spotřebiče přímo od Bosch

.

 Zaručená spolehlivost. 
Žádné kompromisy

Všechny spotřebiče Bosch jsou vyráběny 
s maximální péčí a z vysoce kvalitních materiálů. 
Díky tomu výrobce garantuje u všech spotřebičů 
Bosch dvouletou záruku.
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BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Radlická 350
158 00 Praha 5
e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com
www.bosch-home.cz

Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu 
byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené 
při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.
© BSH domácí spotřebiče s. r. o. 

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení Výše příspěvku  
bez DPH

Výše příspěvku  
vč. DPH

pračky 57,00 Kč 69,00 Kč
sušičky 57,00 Kč 69,00 Kč
myčky 57,00 Kč 69,00 Kč
sporáky, trouby 57,00 Kč 69,00 Kč
chladicí a mrazicí přístroje 160,00 Kč 194,00 Kč
vysavače 12,90 Kč 16,00 Kč
mikrovlnné trouby 12,90 Kč 16,00 Kč
sklokeramické desky 12,90 Kč 16,00 Kč
odsavače par 12,90 Kč 16,00 Kč
malé spotřebiče* 2,90 Kč 3,50 Kč
celoplynové sporáky 0,00 Kč 0,00 Kč
plynové desky 0,00 Kč 0,00 Kč

*  varné konvice, kuchyňské roboty, žehličky, vysoušeče vlasů, kráječe, mixéry, espressa,  
kávovary, nahřívací dečky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastery, vejcovary, odšťavňovače,  
masomlýnky, kávomlýnky

Domácí spotřebiče Bosch mají své fanouškovské stránky  
i na facebooku. Pokud také fandíte nejnovějším 
technologiím a inovacím, přidejte se k nám  
a získejte množství výhod a exkluzivních informací. 
Samozřejmě rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme 
vaše komentáře a návrhy. Těšíme se na vás na  
www.facebook.com/BoschHomeczsk.

Stvořeno pro život

Zajímavosti a další informace o technologických 
inovacích domácích spotřebičů Bosch můžete najít 
i na YouTube. Těšíme se na vás také na  
www.youtube.com/user/BOSCHhomeCZSK.


