
תמיד רצית שיהיו לך קוביות בבטן.
מעבד המזון של בוש עם מנוע רב עוצמה ומגוון אביזרים נלווים, חותך סלט לקוביות 

.MultiTalent בדיוק ומהירות מעוררות תיאבון, לא סתם קוראים לו
עוצמה ללא תחרות  

מנוע עוצמתי עד 1250W, בעל מגוון רב של    
מהירויות לבחירה. עם הנעה ישירה ובורר   

אלקטרוני לשליטה מלאה על המהירות הרצויה,
ה-MultiTalent מסוגל לעבד כמויות גדולות של מזון 

ולהתמודד עם חומרי גלם קשים בקלות וללא מאמץ.

זיהוי חכם
המעבד קובע באופן אוטומטי את המהירות הנכונה עבור 

כל אביזר לקבלת תוצאות מושלמות

חבילת אביזרים מקצועית
בוש מציעה מעבדי מזון עם פונקציות שונות, המביאות 

רב-גוניות ואיכות גבוהה להכנת המזון עבור הבישול הביתי 
שלכם: לישת בצק, הקצפות וקרמים, גירוד גבינה שוקולד 

ואגוזים, שייקים, קוקטיילים, מרקים ומחיות, חיתוך 
לקוביות של פירות וירקות, סחיטת פירות קשים ופירות 

הדר, כתישת קרח ועוד.
כל דגם והאביזרים המגיעים איתו.

קערה הגדולה מסוגה - למעבדי המזון של בוש  
קערה ענקית בקיבולת של 3.9 ליטר, כך שניתן  
לעבד בקלות רבה ובבת אחת כמות ניכרת של   

מזון. פתח ההזנה הרחב מאפשר הכנסה נוחה של פירות 
וירקות גדולים בשלמותם, לבישול קל ומהנה.

תוצאות חיתוך מדויקות - הסכין המשוננת  
החדשנית WaveCut, בעלת שטח הפנים הרחב,  

מחליקה בקלות דרך סוגים שונים של מזון, כמו   WaveCut

סכין שף מקצועית. מעבד המזון של בוש הוא הסו-שף 
המושלם של כל בשלן ולטווח ארוך.

אביזר ייחודי לחיתוך קוביות - אביזר ייחודי ובלעדי  
לבוש להכנת קוביות בגודל זהה של 8 על 8 מ"מ  

מירקות ופירות. אידיאלי להכנת סלט ירקות ישראלי   8 8

קצוץ, סלט תפוחי אדמה, סלט סלק, סלטי פירות וכדומה.
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מעבדי מזון
MC812M865

MultiTalent 8 מעבד מזון קוביות משולב - מסדרת
מנוע רב עוצמה 1250W, הנעה ישירה ובורר אלקטרוני לשליטה מלאה 

LED על המהירות הרצויה והפעלה לסירוגין עם תאורת

תוכנית Pulse מיוחדת להפעלה אוטומטית לסירוגין

זיהוי חכם - המעבד קובע באופן אוטומטי את המהירות הנכונה עבור כל 
אביזר לקבלת תוצאות מושלמות

קערה ענקית 3.9 ליטר, מאפשרת לעבד 750 גרם קמח+ מרכיבים 
ועד 1.5 ק"ג בצק, כולל מכסה עם פתח הזנה רחב ודוחסן כפול המשלב 

מדיד כמויות

רגליות ואקום מגומי מאפשרות הפעלה בטוחה
למניעת תזוזת המכשיר ממקומו

אחסון פנימי של כבל החשמל לאחסון קל ומהיר
מכסה לנעילה בטוחה

אביזרים נלווים:
תושבת דיסקיות האוטמת את הקערה ומונעת חדירת מזון לא מעובד	•
•	CubeCutter אביזר ייחודי לחיתוך קוביות
סכין פלדה WaveCut משוננת ומקצועית מנירוסטה, לקיצוץ ולעיבוד מזון	•
בלנדר בנפח 1.5 ליטר עם סכינים מתפרקות	•
דיסקית גירוד )פומפיה( עם 2 קטרים שונים – גס ועדין	•
דיסקית פריסה וחיתוך בעלת 2 קטרים שונים – עבה ודק	•
דיסקית גירוד )פומפיה( להכנת לביבות	•
דיסקית לחיתוך ירקות לאוכל אסייתי )ג'וליאן(	•
דיסקית להכנת צ'יפס	•
מקצף ומלוש להכנת בצק וקציפות	•
דוחסן כפול ומד כמויות	•

₪ 2,390

נירוסטה מוברשת ושחור
מק"ט: 4242005109333

8 8

WaveCut

MC812M844

MultiTalent 8 מעבד מזון משולב - מסדרת
מנוע רב עוצמה 1250W, הנעה ישירה ובורר אלקטרוני לשליטה מלאה על 

LED המהירות הרצויה והפעלה לסירוגין עם תאורת

תוכנית Pulse מיוחדת להפעלה אוטומטית לסירוגין

זיהוי חכם - המעבד קובע באופן אוטומטי את המהירות הנכונה עבור כל אביזר 
לקבלת תוצאות מושלמות

קערה ענקית 3.9 ליטר, מאפשרת לעבד 750 גרם קמח+ מרכיבים 
ועד 1.5 ק"ג בצק, כולל מכסה עם פתח הזנה רחב ודוחסן כפול המשלב 

מדיד כמויות

רגליות ואקום מגומי מאפשרות הפעלה בטוחה
למניעת תזוזת המכשיר ממקומו

אחסון פנימי של כבל החשמל לאחסון קל ומהיר
מכסה לנעילה בטוחה

אביזרים נלווים:
תושבת דיסקיות האוטמת את הקערה ומונעת חדירת מזון לא מעובד	•
סכין פלדה WaveCut משוננת ומקצועית מנירוסטה, לקיצוץ ולעיבוד מזון	•
בלנדר בנפח 1.5 ליטר עם סכינים מתפרקות	•
מיני קוצץ עם סכין בעלת 6 להבים למשימות קשות כמו פולי קפה, גבינה 	•

קשה, תבלינים וקרח
דיסקית גירוד )פומפיה( עם 2 קטרים שונים – גס ועדין	•
דיסקית פריסה וחיתוך בעלת 2 קטרים שונים – עבה ודק	•
דיסקית להכנת צ'יפס	•
מסחטת הדרים – להכנת מיץ מפירות הדר טריים	•
מקצף ומלוש להכנת בצק וקציפות	•
דוחסן כפול ומד כמויות	•

₪ 1,990

מק"ט: 4242005109340
נירוסטה מוברשת ושחור

WaveCut

MC812W872

MultiTalent 8 מעבד מזון קוביות משולב - מסדרת
מנוע רב עוצמה 1250W, הנעה ישירה ובורר אלקטרוני לשליטה מלאה על 

LED המהירות הרצויה והפעלה לסירוגין עם תאורת

תוכנית Pulse מיוחדת להפעלה אוטומטית לסירוגין

זיהוי חכם - המעבד קובע באופן אוטומטי את המהירות הנכונה עבור כל אביזר 
לקבלת תוצאות מושלמות

קערה ענקית 3.9 ליטר, מאפשרת לעבד 750 גרם קמח+ מרכיבים 
ועד 1.5 ק"ג בצק, כולל מכסה עם פתח הזנה רחב ודוחסן כפול המשלב 

מדיד כמויות

רגליות ואקום מגומי מאפשרות הפעלה בטוחה
למניעת תזוזת המכשיר ממקומו

אחסון פנימי של כבל החשמל לאחסון קל ומהיר
מכסה לנעילה בטוחה

אביזרים נלווים:
תושבת דיסקיות האוטמת את הקערה ומונעת חדירת מזון לא מעובד	•
•	 CubeCutter אביזר חיתוך לקוביות
סכין פלדה waveCut משוננת ומקצועית מנירוסטה, לקיצוץ ולעיבוד מזון	•
בלנדר בנפח 1.5 ליטר עם סכינים מתפרקות	•
דיסקית גירוד )פומפיה( עם 2 קטרים שונים – גס ועדין	•
דיסקית פריסה וחיתוך בעלת 2 קטרים שונים – עבה ודק	•
דיסקית פומפייה – גס	•
מסחטת פירות קשים	•
מקצף ומלוש להכנת בצק וקציפות	•
דוחסן כפול ומד כמויות	•

₪ 2,190

מק"ט: 4242005109289

8 8

WaveCut

לבן
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MCM3200W

MultiTalent 3 מעבד מזון משולב - מסדרת
מנוע 800W עם בורר בעל 2 מהירויות הפעלה

והפעלה לסירוגין

קערה גדולה 2.3 ליטר מאפשרת לעבד עד 500 גרם 
קמח + תוספות )מקסימום 0.8 ק"ג של בצק( כולל 

מכסה עם אטימה למניעת חדירת מזון לא מעובד ודוחסן

 הדיסקיות מנירוסטה איכותית
BPA free כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם

 קערה ומכסה עם מנגנון נעילה בטיחותי
רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת

אחסון חכם: ניתן לשמור את האביזרים הנלווים
בתוך הקערה

אביזרים נלווים:
סכין רב-שימושית מנירוסטה איכותית 	•
 בלנדר פוליקרבונט )קיבולת 1 ליטר(	•

מתאים גם לכתישת קרח למשקאות קרים
דיסקית לחיתוך בגודל משתנה )עבה ודק( ודיסקית 	•

לגירוד משתנה )גס ועדין( 
 דיסקית הקצפה - להקצפה של קצפת וחלבונים	•

של ביצה

₪ 790

לבן

MCM3201B

MultiTalent 3 מעבד מזון משולב - מסדרת
מנוע 800W עם בורר בעל 2 מהירויות הפעלה

והפעלה לסירוגין

קערה גדולה 2.3 ליטר מאפשרת לעבד עד 500 גרם 
קמח + תוספות )מקסימום 0.8 ק"ג של בצק( כולל 

מכסה עם אטימה למניעת חדירת מזון לא מעובד ודוחסן

 הדיסקיות מנירוסטה איכותית
BPA free כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם

 קערה ומכסה עם מנגנון נעילה בטיחותי
רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת

אחסון חכם: ניתן לשמור את האביזרים הנלווים
בתוך הקערה

אביזרים נלווים:
סכין רב-שימושית מנירוסטה איכותית 	•
 בלנדר פוליקרבונט )קיבולת 1 ליטר(	•

מתאים גם לכתישת קרח למשקאות קרים
דיסקית לחיתוך בגודל משתנה )עבה ודק( ודיסקית 	•

לגירוד משתנה )גס ועדין( 
 דיסקית הקצפה - להקצפה של קצפת וחלבונים 	•

של ביצה

₪ 790

שחור
מק"ט: 4242002853352מק"ט: 4242002853338

800800

MC812W620

MultiTalent 8 מעבד מזון משולב - מסדרת
מנוע חזק 1100W, הנעה ישירה ובורר אלקטרוני לשליטה 

LED מלאה על המהירות הרצויה והפעלה לסירוגין עם תאורת

תוכנית Pulse מיוחדת להפעלה אוטומטית לסירוגין

זיהוי חכם - המעבד קובע באופן אוטומטי את המהירות 
הנכונה עבור כל אביזר לקבלת תוצאות מושלמות

קערה ענקית 3.9 ליטר, מאפשרת לעבד 750 גרם 
קמח+ מרכיבים ועד 1.5 ק"ג בצק, כולל מכסה עם פתח 

הזנה רחב ודוחסן כפול המשלב מדיד כמויות
רגליות ואקום מגומי מאפשרות הפעלה בטוחה

למניעת תזוזת המכשיר ממקומו
אחסון פנימי של כבל החשמל לאחסון קל ומהיר

מכסה עם מנגנון נעילה בטיחותי

אביזרים נלווים:
תושבת דיסקיות האוטמת את הקערה ומונעת חדירת 	•

מזון לא מעובד
סכין פלדה WaveCut משוננת ומקצועית מנירוסטה, 	•

לקיצוץ ולעיבוד מזון
בלנדר בנפח 1.5 ליטר עם סכינים מתפרקות	•
דיסקית גירוד )פומפיה( עם 2 קטרים שונים – גס ועדין	•
דיסקית פריסה וחיתוך בעלת 2 קטרים שונים – עבה ודק	•
מסחטת הדרים – להכנת מיץ מפירות הדר טריים	•
מקצף ומלוש להכנת בצק וקציפות	•
דוחסן כפול ומד כמויות	•

₪ 1,490

מק"ט: 4242005109364

WaveCut

לבן

MC812W501

MultiTalent 8 מעבד מזון משולב - מסדרת
מנוע חזק 1000W, הנעה ישירה ובורר אלקטרוני לשליטה 

LED מלאה על המהירות הרצויה והפעלה לסירוגין עם תאורת

תוכנית Pulse מיוחדת להפעלה אוטומטית לסירוגין

זיהוי חכם - המעבד קובע באופן אוטומטי את המהירות 
הנכונה עבור כל אביזר לקבלת תוצאות מושלמות

קערה ענקית 3.9 ליטר, מאפשרת לעבד 750 גרם 
קמח+ מרכיבים ועד 1.5 ק"ג בצק, כולל מכסה עם פתח 

הזנה רחב ודוחסן כפול המשלב מדיד כמויות
רגליות ואקום מגומי מאפשרות הפעלה בטוחה

למניעת תזוזת המכשיר ממקומו
אחסון פנימי של כבל החשמל לאחסון קל ומהיר

מכסה לנעילה בטוחה

אביזרים נלווים:
תושבת דיסקיות האוטמת את הקערה ומונעת חדירת 	•

מזון לא מעובד
סכין פלדה WaveCut משוננת ומקצועית מנירוסטה, 	•

לקיצוץ ולעיבוד מזון
בלנדר בנפח 1.5 ליטר עם סכינים מתפרקות	•
דסקית גרוד )פומפיה( מנירוסטה, להכנת לביבות	•
דיסקית דו צדדית מנירוסטה לגירוד ופריסה	•
 מקצף )נירוסטה( להכנה של קצפת, ביצים	•

ותערובת לעוגה
מלוש לבצק	•
דוחסן כפול ומד כמויות	•

₪ 1,390

לבן
מק"ט: 4242005109678

WaveCut
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מחיראביזרים למעבדי מזוןדגם

 MUZ45AG1

4242002634876

דיסקית ירקות אסייתי 
 )ג'וליאן(, נירוסטה

חותך פירות וירקות 
לרצועות קטנות 

 מתאים
 MCM6 :לדגמים

100

 MUZ45RS1

4242002635224

דיסקית גרוד 
)פומפיה(, נירוסטה 

להכנת לביבות מתאים 
 לדגמים:
 MCM6

100

 MUZ45KP1

4242002634852

דיסקית דו כיוונית 
לחיתוך ופריסה או 
לגירוד )פומפיה(, 

נירוסטה
מתאים לדגמים: 

 MCM6

100

 MUZ45PS1

4242002634890

דיסקית צ'יפס, 
נירוסטה

מתאים לדגמים: 
 MCM6

100

 MCZ1PS1

4242002114736

דיסקית להכנת צ'יפס, 
נירוסטה

מתאים למעבד
MCM3 :מזון

100

 MCZ1RS1

4242002570433

דיסקית גירוד )פומפיה( 
להכנת לביבות, 

נירוסטה מתאימה 
MCM3 :לסדרות

100

MCM3100W

MultiTalent 3 מעבד מזון משולב - מסדרת
מנוע 800W עם בורר בעל 2 מהירויות הפעלה

והפעלה לסירוגין

קערה גדולה 2.3 ליטר מאפשרת לעבד עד 500 גרם 
קמח + תוספות )מקסימום 0.8 ק"ג של בצק( כולל 

מכסה עם אטימה למניעת חדירת מזון לא מעובד ודוחסן

הדיסקיות מנירוסטה איכותית
BPA free כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם

קערה ומכסה עם מנגנון נעילה בטיחותי
רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת

אחסון חכם: ניתן לשמור את האביזרים הנלווים
בתוך הקערה

אביזרים נלווים:
סכין רב-שימושית מנירוסטה איכותית	•
דיסקית דו צדדית מנירוסטה לגירוד ופריסה 	•
דיסקית הקצפה - להקצפה של קצפת וחלבונים 	•
מלוש לבצק	•

₪ 550

לבן
מק"ט: 4242002853314

800

MCM3110W

MultiTalent 3 מעבד מזון משולב - מסדרת
מנוע 800W עם בורר בעל 2 מהירויות הפעלה

והפעלה לסירוגין

קערה גדולה 2.3 ליטר מאפשרת לעבד עד 500 גרם 
קמח + תוספות )מקסימום 0.8 ק"ג של בצק( כולל 

מכסה עם אטימה למניעת חדירת מזון לא מעובד ודוחסן

הדיסקיות מנירוסטה איכותית
BPA free כל חלקי הפלסטיק הבאים במגע עם מזון הינם

קערה ומכסה עם מנגנון נעילה בטיחותי
רגליות יניקה מגומי ליציבות מוגברת

אחסון חכם: ניתן לשמור את האביזרים הנלווים
בתוך הקערה

אביזרים נלווים:
סכין רב-שימושית מנירוסטה איכותית 	•
דיסקית לחיתוך בגודל משתנה )עבה ודק(	•
דיסקית לגירוד משתנה )גס ועדין(	•

₪ 590

לבן
מק"ט: 4242002853321

800


