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A különlegesség a részletekben rejlik. Mindenki tud főzni: ezt megígérjük!

A Bosch PerfectSelection különleges háztartási kiskészülékei a legjobb minőséget, 
innovatív technikát, praktikus részleteket, és széleskörű előnyöket kínálnak Önnek. 

Egy ízletes ebéd egyszerű, gyors megoldással, miközben Ön egy jó könyvet olvas?
Szeretne pillanatok alatt végezni a házimunkákkal, porszívózással, vasalással?

A Bosch PerfectSelection termékek mindenben a segítségére lesznek, hogy arra  
koncentrálhasson, ami igazán fontos!

Lapozzon bele katalógusunkba, és válogasson kedve szerint  
a Bosch PerfectSelection prémium termékei között!

AutoCook MUC88B68
Multicooker

Gyorsan és egyszerűen főzni – változatos ételek  
az új AutoCook segítségével!

    Egyszerű főzés gombnyomásra: az 50 előre beállított programban 
optimális hőmérséklet, és főzési idő kombináció található, így gyorsan 
kiválasztható a kívánt étel. Saját receptek tárolása is lehetséges. 

    Innovatív indukciós technológia: az optimális hő eloszlás és  
a pontos hőmérséklet beállítások révén az ízletes végeredmény 
garantált. A hőmérséklet 40-160 ºC között állítható.

    Kukta funkció: a főzési idő akár 60%-kal lerövidül, így a kíméletes  
elkészítési mód által több vitamin, és ásványi anyag marad  
az ételekben.  

    Sous-vide funkció: készítsen igazán különleges ételeket,  
mint a legjobb éttermekben!

    Több, mint 100 nemzetközi recept elérhető mobil applikációban.

    Idő megtakarítás: a teljesen automata főzési folyamat során  
foglalkozhatunk más teendőkkel.

    Elegendő hely az egész család ebédjének: nagy, 5 l kapacitású,  
tapadásmentes főzőedény, mely mosogatógépben is tisztítható.
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A tökéletes eredmény most garantált – 
hála a SensorControlnak.

MaxxiMUM konyhai robotgép:  
erős és sokoldalú – tökéletes  
tejszínhab, és tojáshab automatikusan.

Világújdonság
SensorControl  
A készülék automatikusan felismeri  

a tejszínhab, és a tojáshab optimális állagát.  
A habverő ekkor leáll, így akadályozva meg, 
hogy a tejszín vajjá váljon.

3D bolygómozgás 
A továbbfejlesztett, egyedi, bolygómoz-
gást végző szerkezet, mindenkor 

hatékony keverőmozgást tesz lehetővé, mindhá-
rom irányba, így a hozzávalókat mindig alapo-
san, optimális hatékonysággal keveri meg — min-
den egyes alkalommal tökéletes eredménnyel.

Több mint 120 funkció lehetséges  
A legkülönbözőbb kiegészítőknek 
köszönhetően. 

Extrém teljesítmény  
 Hosszú élettartam, gyors és tökéletes 
eredmény minden alkalommal, hála  
a legerősebb motornak a piacon.

MUMXX40G
Konyhai robotgép

          

60 év tapasztalatának esszenciája: a MaxxiMUM automatikus 
SensorControl funkcióval, teljesen fém házzal, kiváló Bosch minőségben.

    SensorControl: tökéletes tejszínhab, nem pedig vaj! Egyszerűen, gombnyomásra,  
hála az automata funkciónak. Tojásfehérjével is működik.

    Extrém teljesítmény: hosszú élettartam, gyors és tökéletes eredmény  
minden alkalommal, hála a legerősebb motornak a piacon (1600 watt).

    3D Bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés, hála a továbbfejlesztett bolygómoz-
gást végző keverőkarnak, ami keverés közben egyedi háromdimenziós mozgást végez.

    Kifinomult kezelési koncepció: rendkívül ergonomikus megoldások az egyszerű 
töltés, a feldolgozás és kiöntés érdekében.

    Több mint 120 funkció lehetséges: a legkülönbözőbb kiegészítőknek köszönhetően. 

    5,4 l űrtartalmú, rozsdamentes acél tál, akár 3,5 kg tészta feldolgozásához.

     Professzionális keverő eszközök: szilikon bevonatú keverő szár, fém habverő  
állítható szárral, nagy teljesítményű dagasztószár.

    Szeletelő feltét 4 professzionális szeletelő, reszelő tárcsával.

    ThermoSafe hőálló üveg turmixkehely, a legfinomabb turmixok,  
és krémlevesek készítéséhez!

4 |  | 5



Stílusos segítőtársak a konyhában

MUM5 univerzális konyhai robotgépek

Univerzális konyhai robotgép
MUM58250 CreationLine

Univerzális konyhai robotgép
MUM54251 Styline

Univerzális konyhai robotgép
MUM55761 Styline

                

Erős konyhai robotgépek a sütés és főzés szabadságáért.

    Nagy teljesítményű konyhai robotgép gyakori főzéshez és sütéshez. A nagy mennyiségek előkészítése többé nem okoz gondot!

    A tészták összekeverése tökéletes a tágas, 3,9 literes nemesacél keverő tálban, a 3D bolygómozgásnak köszönhetően.

    Gyors és könnyű tárolási megoldás a süteményes tartozékok keverőtálban történő tárolásával,  
illetve a praktikus tartozéktáska segítségével.

    Kényelmes és könnyen használható, hála az EasyArmLift funkciónak, valamint egyszerű utántöltés  
az automata parkoló állásnak köszönhetően.

    Egyedi igények szerint bővíthető a számtalan kiegészítő tartozék segítségével.

Tartozékok (MUM58250): 

    szeletelő feltét

    húsdaráló

     hordozható turmixkehely

    univerzális aprító

    kiegészítő műanyag tál

Tartozékok (MUM54251): 

    szeletelő- és kockázó feltét

    húsdaráló

    citrusprés

    turmixkehely 

Tartozékok (MUM55761): 

    szeletelő feltét extra durva  
reszelőkoronggal

    húsdaráló

    citrusprés

    turmixkehely

   kinyomós sütemény előtét 

Maximális biztonság  
Minden szituációban és minden 
területen: burkolatok a nem 

használt hajtóművek számára, biztonsági 
zár mechanizmus a keverőtálhoz, külön 
fedélzár a tartozékokon és számos egyéb 
funkció az aktív biztonság érdekében.

Nagy keverőtál
Ez a maximálisan 2,0 kg tészta-
mennyiségre méretezett, 3,9 l 

térfogatú keverőtál elegendő helyet kínál 
a kreatív ötletekhez. Max. hét feldolgozási 
szinttel és hatékony impulzus funkcióval.

3D bolygómozgás
A továbbfejlesztett, egyedi, bolygó-
mozgást végző szerkezet, minden-

kor hatékony keverőmozgást tesz lehetővé, 
mindhárom irányba, így a hozzávalókat 
mindig alaposan, optimális hatékonysággal 
keveri meg — minden egyes alkalommal 
tökéletes eredménnyel.

Easy ArmLift
Az innovatív Easy ArmLift extra 
kényelmet biztosít. Egyetlen gomb-

nyomásra működik, és a multifunkciós kar 
emelését támogatja oly módon, hogy Ön kivé-
telesen könnyedén, gyorsan és kényelmesen 
cserélheti a tésztához való szerszámokat.
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Sokoldalú, mégis helytakarékos

Szalámi, sonka, kenyér – egyenletes 
szeletek minden alkalommal

Minden nap vitamin nap.

MES4010
Gyümölcscentrifuga 

  

Világújdonság: az első  
gyümölcscentrifuga profesz-
szionális kerámia késsel és 
nagy betöltőnyílással.

    Magas gyümölcslé kinyerés 
ugyanakkor könnyű tisztíthatóság 
hála a kerámia késnek.

    Gyors eredmények kemény és 
puha zöldség-gyümölcs esetén is, 
hála az 1200 W-os motornak és  
a 3 sebességfokozatnak.

    Könnyű és gyors centrifugálás  
a nagy méretű (84 mm átmérő-
jű) professzionális betöltőnyí-
lásnak köszönhetően, mert nincs 
szükség az alapanyagok elődara-
bolására.

    A praktikus kifolyó DripStop 
funkcióval megakadályozza  
a csepegést és továbbra  
is tiszta működést eredményez.

    Akár 1,5 liter gyümölcslé is 
készíthető egy alkalommal.

MMBM7G3M
Turmixgép

Szembeötlő minden  
konyhában: exkluzív design  
és kiváló minőségű anyagok.

    Rozsdamentes acél ház, 
ThermoSafe üvegkehely és  
tartós Tritan tartozékok. 

    Élvezze a friss turmixokat,  
gyümölcsleveket bárhová  
is megy a 2Go üvegekkel!

    Kompakt méretű, robusztus 
üvegkehely bárminek a forró 
levesektől a hideg italokig. 

    Kis mennyiségű gyógynövény, dió, 
sajt, hagyma, stb. feldolgozásához. 

MCM68861
Kompakt konyhai robotgép

    

A hellyel spórol, nem a lehetőségekkel, hála az 50 funkciónak.

    A multifunkciós felhasználást elősegíti az 50 funkció, beleértve a darabolást, reszelést,  
szeletelést, tésztadagasztást, gyümölcsfacsarást.

    Erős, 1250 W-os motor a nagy mennyiségek és bonyolult ételek könnyed elkészítésére.

    XXL méretű, 3,9 literes keverőtál az akár 1,5 kg gyúrható masszáért.

    Innovatív multifunkciós aprítókés a tökéletes darabolásért, minden alkalommal.  
Turmixkehely és citrusprés a finom gyümölcslevekhez.

    Univerzális aprító kis mennyiségű zöldség, hús, sajt, gyümölcs és fűszernövény aprításához.

MAS9454M
Fém szeletelőgép

Prémium, univerzális szeletelő fémből: ferde szeletelőasztal,  
2 az 1-ben MultiCut univerzális kés és integrált tálca.

    Kenyér, sajt, zöldség, akár sonka: A 2 az 1-ben MultiCut rozsdamentes  
univerzális acél penge mindent tökéletesen szeletel - így nincs szükség  
külön sonka késre többé.

    Mindig pontos szeletek! Mindegy, hogy ez egy vastag szelet kenyér vagy  
szuper-vékony szelet sonka, hála a 0-15 mm között fokozatmentesen  
állítható vágási szélességnek.

    A döntött szeletelő tálca garantálja a könnyű szeletelést és szavatolja  
azt is, hogy a szeletek mindig a tálcára essenek.

    Pillanat funkció és a folyamatos üzem biztonsági kapcsoló, ujjvédő,  
maradéktartó és tapadókorongos rögzítőlábak a még stabilabb használatért.

    A kábel könnyen elrejthető az integrált kábeltartó rekeszben.

MCP72GPB
VitaStyle Citro citrusprés

Bosch design: az üde elegancia.

    Praktikus 2 az 1-ben citrusprés:  
Facsarás után a gyümölcslevet 
közvetlenül az elegáns üveg  
kancsóból tálalhatja. 

    Nagyobb és kisebb mennyiségekre: 
két facsarási lehetőség - a kancsóba 
facsarhatunk nagyobb mennyisége-
ket, vagy közvetlenül a gyümölcslé 
gyűjtőbe kisebb mennyiséget. 

    Praktikus záró fedél fém betéttel: 
Tegye a fedelet az üveg tartályra, és 
máris kényelmesen tárolhatja a 
gyümölcslevet a hűtőszekrényben. 

    Tiszta felületek és könnyű takarít-
hatóság: köszönhetően a beépített 
DripStop csepegésgátlónak nem 
folyik mellé a gyümölcslé.  
A citrusprés levehető részei  
mosogatógépben tisztíthatók. 

A klasszikus

Az útitárs

Az elegáns
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Telitalálat a professzionális konyhai 
eredményekért. 

„Kubixx” kockázó 
Zöldségek és gyümölcsök  
villámgyors, 9 x 9 x 9,5 mm-es  
kockákra történő aprításához.

XL Aprító
Gyorsan és egyszerűen felaprít 
húst, halat, hagymát, mandulát, 
diót, fűszereket, sajtot, csokolá-
dét, kenyérmorzsát, vagy akár 
fagyaszott gyümölcsöt is.

Jégaprító
Jeget aprít, mely alkalmas 
koktélok készítéséhez.

Habverő
Hatékonyan és gyorsan habosít 
tejszínt, tojásfehérjét, 
cappuccino tejhabot, alkalmas 
továbbá folyékony tészták, 
mousse-ok, pudingok és könnyű 
soufflék készítéséhez.

ProPuree pépesítő feltét
Kíválóan pürésít burgonyát, 
párolt zöldséget, gyümölcsöt és 
bébiételt.

Food processor
Multifunkciós tartozék, mely 
szeletel, reszel, dagaszt és aprít 
is.

MSM881X1
Botmixer-szett

MSM88190
Botmixer-szett

MSM87165
Botmixer-szett

                 

Erőteljes és robusztus botmixerek számos tartozékkal a még sokoldalúbb felhasználásért.

   Kivételes teljesítmény: erőteljes motor a nagyon gyors és tökéletes feldolgozásért.

   Tökéletes eredmény: 12 sebességfokozat és egy turbó fokozat, valamint QuattroBlade Pro késrendszer. 

   Magas minőségű gyártás: magas minőségű nemesacél ház és szár a professzionális eredményért. 

    Könnyen használható: nagy gombok, SoftTouch borítás és szabadalmaztatott bekattintó  
mechanizmus az egyszerű működtetésért. 

További termékjellemzők 
(MSM881X1)

    Sokoldalú ételfeldolgozás: külön-
böző betétek az aprítás, szeletelés, 
reszelés és dagasztáshoz.

    Innovatív Kubixx kockázó feltét 
zöldségekhez, gyümölcsökhöz az 
állandó, 9 mm-es kockázáshoz.

    Univerzális aprító, kivehető, 
finomra élezett nemesacél késsel.

    Magas minőségű nemesacél 
szár innovatív négyszárnyú 
QuattroBladePro késsel.

    Nemesacél habverő feltét.

További termékjellemzők 
(MSM88190)

    Multifunkciós szeletelő és 
aprító feltét különböző betétekkel 
aprításhoz, szeleteléshez, vágás-
hoz, reszeléshez és gyúráshoz.

    Univerzális aprító, kivehető,  
finomra élezett nemesacél késsel, 
akár jég darálásához is.

   Speciális jég aprító kés.

    Magas minőségű nemesacél 
szár innovatív négyszárnyú 
QuattroBladePro késsel

    Nemesacél habverő feltét.

    Flexibilis spirálkábel.

További termékjellemzők 
(MSM87165)

    ProPuree pépesítő feltét  
a könnyű és gyors krumpli- és  
egyéb pürék elkészítéséhez.

    Magas minőségű nemesacél 
szár innovatív négyszárnyú 
QuattroBladePro késsel. 

    XL aprító amivel apríthat  
zöldséget, mogyorót, hagymát, 
húst, sajtot, stb, akár nagyobb 
mennyiségben is. 

    Nemesacél habverő feltét. 
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A fenséges kávékölteményekhez  
sokévnyi gyakorlás szükséges.  
Vagy a Bosch barista technológia.

Teljes aroma az optimális forrázási 
hőmérsékletnek köszönhetően –  
a Bosch SensoFlow rendszerével! 
Az eszpresszó esetében az optimális for-
rázási hőmérséklet 90 °C és 95 °C között 

van. Amennyiben a hőmérséklet túl alacsony, a kávé 
aromaanyagainak csak egy része oldódik ki. Túl magas 
forrázási hőmérséklet esetén a kávénak gyorsan égett 
íze keletkezhet. Ezért az intelligens SensoFlow rend-
szer a vizet a teljes forrázási folyamat alatt pontosan 
az optimális 90 °C és 95 °C között tartja. Az eredmény: 
eszpresszó teljes aromával, és összehasonlíthatatlan 
kávéélmény Önnek!

OneTouch funkció
Akármilyen kávét szeret – legyen  
az eszpresszó, cappuccino vagy  

latte macchiato – a OneTouch funkciónak  
köszönhetően egy pillanat alatt elkészítheti.

AromaPro funkció 
Ideális nyomás az optimális aroma kinyeréséhez!

CeramDrive kerámia őrlőegység 
Kivételesen jó minőségű és rendkívül tartós, 
kopásálló ipari kerámiából készült daráló.

SinglePortion Cleaning funkció 
Szavatolja Önnek a tökéletes élvezetet és  
frissességet minden egyes csésze kávénál, 

mivel minden főzési folyamat után megtisztítja  
a csöveket, hogy ne maradjon felesleges víz bennük.

Automata kávéfőző
TES60523RW

         

Kávékülönlegességek egy pillanat alatt. Gyorsan 
és egyszerűen, csak egy gombnyomásra, akár két 
csészével is, egyszerre.

    Intelligens fűtőegység: tökéletes forrázási hőmérséklet 
és aroma a SensoFlow System-nek köszönhetően.

    AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális  
aroma kinyeréséhez.

    Kávé variációk gombnyomásra: eszpresszó,  
caffe crema, cappuccino, caffe latte és latte macchiato.  
Gyorsan és egyszerűen. 

    OneTouch DoubleCup: bármilyen kávé vagy tejes  
ital egy gombnyomásra - akár két csészényi is.

    A kávéitalok mennyisége külön-külön állítható, az egyéni 
ízlésnek megfelelően.

    MilkClean: a teljes tejrendszer tisztítása gombnyomásra. 
Gyors, egyszerű és különösen higiénikus. 

    CeramDrive: magas minőségű, vízálló kerámia őrlőmű.

    19 bar nyomás a tökéletes aromák kedvéért.

    A készülék hosszú élettartamát a Calc’nClean kombinált 
tisztítási és vízkőmentesítési program szavatolja.

    A kivehető, 1,7 l víztartályt, és a 300 g kávébab tartályt rit-
kábban kell utántölteni. Külön tartály az őrölt kávé számára. 
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Maximális gőzteljesítménnyel  
a vasalás sima ügy.

A legszebb ruhákhoz a legjobb  
vasalókat ajánljuk.

TDS3831100
Gőzállomás „Sensixx DS38 VarioComfort9” 

Gőzállomás
TDS6041 EasyComfort

                

Gőzállomás VarioComfort9 funkcióval.  
A könnyű kezelésért és tökéletes eredményért.

Ez a gőzállomás könnyen végez  
a vasalnivalóval — akár egy hőmérsékleten is.

    VarioComfort9: tökéletesen összehangolt vasalási  
programok a kiemelkedő eredményekért – egyszerű  
és könnyen kezelhető. 

    Calc’n’Clean Perfect: nagyon hatékony tisztítási  
rendszer – a gőzállomáshoz és a vasalóhoz is. 

     i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és hőmérséklet 
tökéletes kombinációja minden vasalható anyaghoz  
– így Ön minden ruhát könnyen és gyorsan kivasalhat. 

    Akár 6.5 bar gőznyomás, biztonsági rendszerrel. 

    Ultimate400 PulseSteam: erős, mély gőzlöket a jobb 
anyagba hatolásért, három intenzív lökettel, mely akár 
400 g gőzt jelenthet. 

    EasyComfort: Nem kell hőmérsékletet változtatni,  
így válogatásra sincs szükség. Vasaljon könnyen,  
gyorsan és biztonságban.

     Ultimate380 PulseSteam: erőteljes gőz behatolás az 
anyagba három intenzív gőzlökettel, akár 380 g vízzel.

    CeraniumGlisséePro: ez a kivételesen simán csúszó és 
karcálló vasalótalp villámgyorsan kiváló eredményeket ad.

    Calc’n’Clean Perfect: nagyon hatékony tisztítási  
rendszer – a gőzállomáshoz és a vasalóhoz is.

    SecureLock System: a vasaló fixálható a gőzállomáson,  
így biztonságos a szállítás és tárolás.

TDA70EASY
Gőzölős vasaló Sensixx’x  
DA70 EasyComfort

TDA703021I
Gőzölős vasaló Sensixx´x  
DA70 i-Temp

            

TDN1700P
Aktív vasalódeszka - Sensixx’x 
DN17 EditionRosso

A vasalás soha nem volt ilyen  
egyszerű és biztonságos.  
Nincs szükség előválogatásra. 
Nincs szükség átállításokra.  
Maximális biztonság.

Kevesebb munka, nagyobb 
komfort és maximális  
biztonság, valamint 
SensorSecure és i-Temp  
a jobb vasalási eredményért.

Vasaljon akár egy profi:  
fűtési funkcióval és minden  
mással ami a kényes ruhái  
védelmében szükséges.

    EasyComfort: a maximális kényele-
mért. Nem kell többé beállítani  
a vasaló hőmérsékletét.

    i-Temp: egy hőmérsékletbeállítás 
minden vasalható anyaghoz. Köny-
nyű, gyors és biztonságos. 

    SensorSecure: a vasaló kikapcsol, 
ha leteszik és nagyon gyorsan felfűt, 
ha újra felemelik.

    Gőzlöket mennyiség: 200 g

    SensorSecure: a vasaló kikapcsol,  
ha leteszik és nagyon gyorsan felfűt, 
ha újra felemelik.

    i-Temp: egy hőmérsékletbeállítás 
minden vasalható anyaghoz. Köny-
nyű, gyors és biztonságos. 

    CeraniumGlissée talp optimálisan 
kialakított gőzcsatornákkal és 3 
részes kialakítással - az ideális gőz-
elosztáshoz és tökéletes sikláshoz. 

    Gőzlöket mennyiség: 200 g

    Aktív vasalódeszka fűtési illetve 
fújási/szívási funkcióval, valamint 
nagy általános tárolóval a gyors  
és kíméletes vasalásért. 

    Elszívási funkció: a gőzt átszívja  
az anyagon, miközben rásimítja  
az anyagot a deszkára és ott tartja  
a könnyebb vasalásért. 

    Fújási funkció: egy vékony légpár-
nát hoz létre a deszka felett, így  
biztosítja a kíméletes vasalást  
és frissíti fel a ruhát. 

    Fűtési funkció: megszárítja a ruhát 
és a deszka bevonatát a hosszabb 
vasalási folyamat alatt, valamint 
megakadályozza a gőz lecsapódá-
sát a vasalódeszkára. 

    Állítsa be az Önnek megfelelő  
magasságot 81 és 93 cm között.

A különböző vasalási szokásokhoz  
eltérő igények társulnak
Nagy mennyiségekhez, gyakori vasaláshoz  
ajánljuk a gőzállomásokat: 
•  A nagyobb mennyiségű gőzfejlesztés  

által gyorsabban lehet vasalni.
•  A víztartály egyszeri feltöltése hosszabb  

idejű vasalást tesz lehetővé.
•  Ideális megoldás erősen gyűrött,  

vastagabb textiliákhoz, illetve akár 
duplán hajtott anyagokhoz is.

•  Tökéletes gőzfejlesztés függőleges  
pozícióban is.
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Tökéletes tisztaság az egész lakásban.

Padlóporszívók minden igényre.

QuattroPower System 
A Bosch 4 elemből álló 
technológiai újdonsága, 

mely kiváló tisztítási eredményt 
biztosít alacsony energiafogyasz-
tás mellett: tökéletesen záródó 
készülékház, nagy teljesítményű 
tartozékok, PowerProtect porzsák, 
HiSpin motor.

PowerProtect porzsák  
A finom por 99,9%-át 
a porzsák többrétegű 

anyaga megszűri, és bezárja.  
A higiénikus zár garantálja  
a porzsák tiszta cseréjét.

Mosható HEPA szűrő.
Tisztább, mint a szobai 
levegő

A mosható HEPA higiénikus szűrő 
újra meg újra tiszta levegőt teremt. 
Az allergiában szenvedők  
könnyebben lélegezhetnek,  
mivel az eltávozó levegő  
tisztább a szobai levegőnél.  
Nincs szükség a szűrő cseréjére.

SilenceSound System™
Innovatív szigetelő anya-
gok, motorfelfüggesztés, 

optimalizált légáramlás és csökken-
tett zajkibocsátású alkatrészek  
együttesen eredményezik  
az extra csendes működést.

Tartozékok
Mindig kéznél és készen-
létben van, amikor csak 

szüksége van rá. A tartozék készlet-
tel (rés- ill. fugaszívó fej és kárpit-
szívó fej valamint bútortisztító kefe 
az adott változatokhoz) könnyen 
elérheti a nehezen hozzáférhető he-
lyeket. Azonkívül a tartozék készlet 
kiváló tisztítási eredményt nyújt a 
bútorhuzatoknál is, például a dívá-
nyok és karosszékek esetében.

SensorBagless™  
technológia
Szenzor-vezérelt telje-

sítményfigyelő rendszer, mely a 
karbantartási igényt a minimumon 
tartja. Nincsenek utólagos költségek, 
a mosható, csúcstechnológiás  
szűrőanyagoknak köszönhetően.

BGL45500 
Porzsákos porszívó

BSGL5PRO5
Home Professional padlóporszívó

            

Nagy teljesítmény és a legjobb, „A” minősítés 
minden kategóriában. Hála az XXL-es porzsák- 
méretnek, ritkábban kell porzsákot cserélni.

HomeProfessional: néhány készülék megkapja  
ezt a speciális nevet. Mert ők tényleg különlege-
sek.

    QuattroPower System: a kiváló tisztítási eredmény,  
és alacsony energiafogyasztás érdekében.

    Minden kategórában a legjobb - „A” minősítés  
a takarításhatékonyság (szőnyeg és keménypadló), ener-
giahatékonyság és porvisszabocsátás szempontjából,  
az enegiacímke alapján (EU No. 665/2013).

    PowerProtect System: a hosszantartó szívóhatásért,  
még tele porzsák esetén is.

    Kevesebb porzsákcsere és alacsonyabb költségek.  
Mindez az 5 literes porzsák méretnek köszönhetően.

    Mosható HEPA higiéniai szűrő.

    QuattroPower System: a Bosch 4 elemből álló techno-
lógiai újdonsága, mely kiváló tisztítási eredményt biztosít 
alacsony energiafogyasztás mellett. 

    Kifejezetten halk, átkapcsolható SilentClean Premium 
szívófej az extraerős tisztítóhatásért. 

    Professzionális minőség hosszú élettartamra: fém kere-
kek és robusztus, rugalmas, extra hosszú textilborítású 
szívócső. 

    Extra hosszú kábel, ami lehetővé teszi a 15 m sugarú 
munkaterületet, így kevesebbszer kell másik csatlakozót 
keresni. 

    Mosható HEPA higiéniai szűrő.

BGS5200R
Relaxx’x ProSilence Plus Porzsák nélküli porszívó

BGC3U330 
Relyy‘y porszívó

            

Hihetetlen erős. Hihetetlen halk.  
A porzsák nélküli mindenes.

Kicsi a bors, de erős.

    Egyedi SensorBagless™ technológia: hihetetlenül halk és 
erős, ugyanakkor kevés gondozást igényel. 

    Alacsony zajszint (71 db[A]) a beépített SilenceSound 
rendszernek köszönhetően. 

    QuattroPower System: a kiváló tisztítási eredmény,  
és alacsony energiafogyasztás érdekében. 

     Integrált RotationClean rendszer: szűrőtisztítás során 
nincs érintkezés a porral. 

    Mosható HEPA higiéniai szűrő.

    Egyedülálló SensorBagless™ technológia: Erős, tiszta és 
halk, kevesebb karbantartás szükséges. 

    Kompakt, helytakarékos design a könnyű tárolás és  
használat érdekében. 

    QuattroPower System: a kiváló tisztítási eredmény,  
és alacsony energiafogyasztás érdekében. 

    EasyClean System: minimalizálja a portartály és szűrő 
tisztításának szükségességét. 

    Mosható HEPA higiéniai szűrő.
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A tisztaság mindig kéznél van.

Végre! Nincs vezeték! Nincs kompromisszum a teljesítményre nézve!
A praktikus, könnyen kezelhető, könnyű és gyors porszívókkal gyerekjáték  
a ház tisztán tartása. Mivel nincs kábele, ezért a ház nehezebben elérhető  
szegletei is percek alatt tisztává tehetők. Maximális teljesítmény, modern forma!

* Porfelszedési hatékonyság (szálak, poros szőnyeg és keménypadlóra hasadékokkal) egy Bosch vezetékes porszívóhoz (BSG6B100, 600 W) viszonyítva. Az EN 60312 szerint tesztelve.

BCH6ZOOO
Bosch Zoo’o 25.2V
Kézi porszívó

BBH52550
Bosch LithiumPower 25.2V
Vezeték nélküli kézi porszívó

BBH21622
Bosch Readyy’y 16.8V
Vezeték nélküli kézi porszívó

               

A háziállatok szerelmeseinek:  
gyorsabb takarítás és ráadásul 
vezeték nélkül! Bosch Zoo’o 
ProAnimal vezeték nélküli por-
szívó, 60 perc működési idővel.

Az első vezeték nélküli  
porszívó a Boschtól, melynek  
a tisztítóhatékonysága  
összevethető egy  
hagyományos porszívóéval.*

Az új, Readyy’y 2 az 1-ben  
vezeték nélküli porszívó  
az ideális segítség a köztes 
takarításokhoz.

    ProAnimal Brush kefe:  
elektromos szívófej a nagy tisztítási 
teljesítményért minden szinten,  
a kiegészítő kefe ideális háziállat 
szőr felszedéséhez is.

    Egyedülálló SensorBagless™ tech-
nológia: extrém erős, ugyanakkor 
szinte alig kell karbantartani.

     SensorControl: szenzorvezérelt 
teljesítmény a könnyedebb  
porszívózásért. 

     Bosch Lithium-Ion technológia: 
megbízható, nagyteljesítményű  
akkumulátorok az extra hosszú 
üzem- és rövid töltési időért.

    ProAnimal kiegészítő kész-
let tartalma: további rövid nyél, 
felcsatolható adapter szívócsővel 
és vállpánttal, kárpit-, rés- és autós 
ülés tisztító szívófej - ideális kárpit-, 
rés- és nehezen hozzáférhető he-
lyek tisztításához.

     Tökéletes takarítási eredmény 
minden típusú padlón, hála a nagy 
hatékonyságú porzsák nélküli tech-
nológiának és az erős, gépesített 
AllFloor HighPower szívófejnek. 

    Egyedülálló SensorBagless™ tech-
nológia: extrém erős, ugyanakkor 
szinte alig kell karbantartani. 

    Bosch Lithium-Ion technológia: 
megbízható, nagyteljesítményű ak-
kumulátorok az extra hosszú üzem- 
és rövid töltési időért. 

    Tiszta kényelem: könnyen használ-
ható, tárolható és tisztítható, hála a 
kis súlynak és az EasyClean tisztítá-
si rendszernek. 

    Maximális rugalmasság: porszívóz-
zon megkötések nélkül a bútorok 
körül és alatta, hála a rendkívül 
flexibilis szívófej kialakításnak.

    2 in 1: Kézi porszívó és morzsa-
porszívó egy készülékben. 

    Cserélhető NiMH akkumulátor 
csomag: erős és megbízható cso-
mag a hosszú élettartamért. 

    Tiszta kényelem: könnyen használ-
ható, tárolható és tisztítható, hála a 
kis súlynak és az EasyClean tisztítá-
si rendszernek. 

    Maximális rugalmasság: porszí-
vózzon megkötések nélkül a búto-
rok körül és alatta, hála a rendkívül 
flexibilis szívófej kialakításnak.

    Stabil álló helyzet funkció a 
könnyű elhelyezésért, jobb helyki-
használtságért, valamint a bárme-
lyik konnektorból történő könnyű 
tölthetőségért.

    Easy Clean System: könnyen  
eltávolítható és tisztítható  
a szívófej kefehengere.
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