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Ismerjék meg az aktuális választékunk új elemeit, és jól bevált, ismerős termékeit. Változatlanul 
meg fogják állapítani: a Bosch név a tökéletes eredményeket takarja, a jól érzékelhető 
minőséget, és meglepően kézenfekvő megoldásokat.

A termékeinket a legnagyobb gondossággal készítjük. 
Mérnökeink minden részleten addig dolgoznak, amíg a minőségi, teljesítmény és kényelmi 
elvárásainknak 100 %-ban megfelelnek.

A Bosch PerfectSelection válogatott háztartási kiskészülékek választékunk gyöngyszemei: 
kiemelkednek mind a minőség, az innovatív technika, és a praktikus részletek tekintetében.

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

Lapozzon bele katalógusunkba, és válogasson kedve szerint a Bosch prémium háztartási 
kiskészülékei között!

A különlegesség a részletekben rejlik.
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OptiMUM: a legjobb receptek, 
60 év tapasztalatával.

Tökéletes megoldás minden sütési feladathoz. Az OptiMUM konyhai robotgép 
az átgondolt formatervezést ötvözi a kényelmes használattal 
és a nagy teljesítménnyel – az elsőrangú eredmények érdekében.
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OptiMUM konyhai robotgépek

Időzítő funkció
Egyszerűen állítsuk be a kívánt keverési időt, 
és az OptiMUM addig dagaszt és kever, amíg 
kérjük.Ezalatt más előkészületekkel foglakoz-
hatunk, az OptiMUM automatikusan le fog állni.

Automatikusan tökéletes – tojáshab,  
tejszínhab, és élesztős tészta.
Az intelligens SensorControl Plus automatikus 
programok gondoskodnak a tejszínhab,tojáshab 
és az élesztős tészták tökéletes állagáról, egy-
szerűen, gombnyomásra. A beépített időzítővel 
egyénileg is beállíthatjuk a kívánt keverési időt.

3D bolygómozgás: tökéletes keverés
Az egyszerre három irányba történő keverő 
mozdulatoknak köszönhetően a hozzávalók 
mindig tökéletesen elkeverednek. Semmi  
nem ragad a tál szélére, minden hozzávaló  
a tésztába kerül. 

Beépített mérleg 
Ennél praktikusabb és kényelmesebb nem is 
lehetne.  A hozzávalókat közvetlenül a tálban 
mérhetjük le,így időt és helyet takarítunk meg, 
mivel nincs szükség külön konyhai mérlegre.

MUM9BX5S61 MUM9BX5S22

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

•  SensorControl Plus: mindig kiváló eredmény a kelt tésztánál, 
tejszínhabnál és tojáshabnál is, egyszerűen, gombnyomásra!

•  Erős és tartós, 1500 Wattos motor - ideális a nehéz tésztákhoz is.
•  3D Bolygómozgás: Gyorsan és tökéletesen keverhető össze minden 

összetevő , hála a továbbfejlesztett bolygómozgás egyedülálló, 
3 dimenziós keverési eljárásának.

•  SmartDough szenzor: állandó keverési sebesség mindig, még nehéz 
tésztáknál és nagy mennyiségek esetén is. 

•  Beépített időzítő: állítsa be a működési időt, hogy mindig pontosan 
megismételhesse az eredményt. A gép automatikusan leáll.

•  Okos eszközérzékelés: mindegy melyik tartozékot használja, 
az OptiMUM mindig az adott tartozéknak megfelelő legnagyobb 
sebességet fogja csak engedni.

•  Extra nagy, szálcsiszolt fém keverőtál, 5,5 literes kapacitással 
és kényelmes fogókkal, az akár 3,5 kg süteményhez, vagy 1,5 kg 
liszthez hozzávalókkal.

•  7 sebesség fokozat, plusz pillanatfokozat az egyedi sebesség választásért.
•  EasyArm Lift: könnyen mozgatható kar
•  Automatikus kábelfelcsévélés
•  Vastagfalú ThermoSafe, 2,3 literes (1,5 liter étel) turmixkehely - 

a könnyű és biztonságos turmixolásért akár forró levesről, akár jéghideg 
italról legyen szó. Mindezt csendben, hála a speciális formának.

•  A húsdaráló kiválóan alkalmas halak és zöldségfélék, kolbászhúsok és 
mindenféle darált hús elkészítésére, különböző vastagságokban: 3 mm, 
5 mm vagy 8 mm. Kiváló eredmény még nagy mennyiségű hús esetén is - 
kb. 2 kg / perc. 

•  Folyamatos szeletelő feltét 5 nemesacél koronggal vágásra, 
reszelésre - megfordítható szeletelő korong (vastag és vékony), 
megfordítható reszelő korong (finom és durva), közepes reszelő korong, 
ázsiai zöldségekhez való korong az ázsiai konyhához, vagy dekoratív 
díszítésekhez, valamint finom reszelőkorong a gombócokhoz

•  Praktikus kockázó feltét a tökéletesen egyenlő, 0,9 cm x 0,9 cm méretű 
kockázáshoz.

•  SensorControl Plus: mindig kiváló eredmény a kelt tésztánál, 
tejszínhabnál és tojáshabnál is, egyszerűen, gombnyomásra!

•  Erős és tartós, 1500 Wattos motor - ideális a nehéz tésztákhoz is.
•  3D Bolygómozgás: Gyorsan és tökéletesen keverhető össze minden 

összetevő , hála a továbbfejlesztett bolygómozgás egyedülálló, 
3 dimenziós keverési eljárásának.

•  SmartDough szenzor: állandó keverési sebesség mindig, még nehéz 
tésztáknál és nagy mennyiségek esetén is. 

•  Beépített időzítő: állítsa be a működési időt, hogy mindig pontosan 
megismételhesse az eredményt. A gép automatikusan leáll.

•  Okos eszközérzékelés: mindegy melyik tartozékot használja, 
az OptiMUM mindig az adott tartozéknak megfelelő legnagyobb 
sebességet fogja csak engedni.

•  Extra nagy, szálcsiszolt fém keverőtál, 5,5 literes kapacitással és 
kényelmes fogókkal, az akár 3,5 kg süteményhez, vagy 1,5 kg liszthez 
hozzávalókkal.

•  7 sebesség fokozat, plusz pillanatfokozat az egyedi sebesség választásért.
•  EasyArm Lift: könnyen mozgatható kar
•  Automatikus kábelfelcsévélés
•  Vastagfalú ThermoSafe, 2,3 literes (1,5 liter étel) turmixkehely - 

a könnyű és biztonságos turmixolásért akár forró levesről, akár jéghideg 
italról legyen szó. Mindezt csendben, hála a speciális formának.

•  További kiegészítő 5,5 literes műanyag tál a csomag részeként. 
A kelt tészták is kiválóak lesznek, hála a műanyag kiváló hőszigetelő 
képességének.

ÚJ! ÚJ!

PerfectSelection 

PerfectSelection 
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OptiMUM konyhai robotgépek

MUM9B34S27 MUM9B33S12

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

•  Erős és tartós, 1400 Wattos motor - ideális a nehéz tésztákhoz is.
•  3D Bolygómozgás: Gyorsan és tökéletesen keverhető össze minden 

összetevő , hála a továbbfejlesztett bolygómozgás egyedülálló, 
3 dimenziós keverési eljárásának.

•  SmartDough szenzor: állandó keverési sebesség mindig, 
még nehéz tésztáknál és nagy mennyiségek esetén is. 

•  Okos eszközérzékelés: mindegy melyik tartozékot használja, 
az OptiMUM mindig az adott tartozéknak megfelelő legnagyobb 
sebességet fogja csak engedni.

•  Extra nagy, szálcsiszolt fém keverőtál, 5,5 literes kapacitással 
és kényelmes fogókkal, az akár 3,5 kg süteményhez, vagy 1,5 kg 
liszthez hozzávalókkal.

•  7 sebesség fokozat, plusz pillanatfokozat az egyedi sebesség választásért.
•  EasyArm Lift: könnyen mozgatható kar
•  Vastagfalú ThermoSafe, 2,3 literes (1,5 liter étel) turmixkehely - 

a könnyű és biztonságos turmixolásért akár forró levesről, akár jéghideg 
italról legyen szó. Mindezt csendben, hála a speciális formának.

•  A hús- és halimádóknak is: húsdaráló 3 lemezzel és nemesacél 
tálcával az alaptartozékok között

•  Erős és tartós, 1300 Wattos motor - ideális a nehéz tésztákhoz is
•  3D Bolygómozgás: Gyorsan és tökéletesen keverhető össze minden 

összetevő , hála a továbbfejlesztett bolygómozgás egyedülálló, 
3 dimenziós keverési eljárásának.

•  SmartDough szenzor: állandó keverési sebesség mindig, még nehéz 
tésztáknál és nagy mennyiségek esetén is. 

•  Okos eszközérzékelés: mindegy melyik tartozékot használja, 
az OptiMUM mindig az adott tartozéknak megfelelő legnagyobb 
sebességet fogja csak engedni.

•  Extra nagy, szálcsiszolt fém keverőtál, 5,5 literes kapacitással 
és kényelmes fogókkal, az akár 3,5 kg süteményhez, vagy 1,5 kg 
liszthez hozzávalókkal.

•  7 sebesség fokozat, plusz pillanatfokozat az egyedi sebesség 
választásért.

•  EasyArm Lift: könnyen mozgatható kar
•  Vastagfalú ThermoSafe, 2,3 literes (1,5 liter étel) turmixkehely - 

a könnyű és biztonságos turmixolásért akár forró levesről, akár jéghideg 
italról legyen szó. Mindezt csendben, hála a speciális formának.

ÚJ! ÚJ!

PerfectSelection 

PerfectSelection 
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Külön megvásárolható tartozékok 
az OptiMUM konyhai robotgépekhez

MUZ9VL1 MUZ9VLP1

VeggieLove folyamatos aprító szett VeggieLove Plus életmód csomag

•  5 tárcsával (megfordítható szeletelő tárcsa, megfor-
dítható aprítókorong, közepes-finom reszelőkorong, 
burgonya reszelő korong és ázsiai zöldség korong)

•  Multimixer három szeletelő tárcsával
•  Aprító feltét
•  Citrusprés

MUZ9SC1 MUZ9PS1 MUZ9CC1

Supercut tárcsa Hasábburgonya tárcsa Kockázó feltét

•  Speciális cikkcakk kés a precíz 
vágásért, különösen puha, és 
rostos alapanyagok esetén

•  Az OptiMUM VeggieLove 
folyamatos aprítójával használható

•  Nyers burgonya aprítására
•  Az OptiMUM VeggieLove 

folyamatos aprítójával használható

•  Gyors és könnyű, egyenlő méretű 
kockázás (0,9 cm x 0,9 cm) 
húsok, burgonya, zöldségek 
és gyümölcsök esetén is.

•  Az OptiMUM VeggieLove folyama-
tos aprítójával használható

MUZ9FW1 MUZ9SV1 MUZ9PP2

Húsdaráló Aprósütemény feltét Tészta kinyomó korongok

•  Kb. 2 kg/perc kapacitás
•  3 mm, 5 mm vagy 8 mm tárcsák

•  4 különböző forma készíthető
•  OptiMUM húsdarálóval 

használható

•  Ditaloni rigati, Cellentani, Rigato-
ni, Fussili, Makaróni

•  OptiMUM húsdarálóval használható

MUZ9PP1 MUZ9RV1 MUZ9ER1 MUZ9KR1

PastaPassion tésztakészítő szett Daráló feltét Kiegészítő keverőtál Kiegészítő keverőtál

•  Házi készítésű lasagne és 
szélesmetélt tésztákhoz

•  4 daráló betéttel
•  Sajt, zöldség, uborka, stb. reszelésre

•  Nemesacél
•  5,5 l kapacitás

•  Műanyag
•  5,5 l kapacitás

MUZ9MX1 MUZ9TM1

Üveg turmixkehely 5 az 1-ben multi aprító szett

•  2,3 l kapacitás (1,5 liter étellel)
•  ThermoSafe hőálló üveg

•  Gyógynövény / fűszer őrlő
•  Aprító és keverő praktikus 

tárolóval
•  ToGo hordozható kulaccsal
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Stílusos segítőtársak a konyhában: 
MUM5 univerzális konyhai robotgépek

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 
sebességgel 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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MUM5 univerzális konyhai robotgépek

MUM58250 MUM54251

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

•  Erőteljes 1000 W-os motor
•  7 működési sebesség, pillanatkapcsoló
•  3D bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés
•  Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, 

akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
•  LED működés- és hibajelző
•  Elektronikus sebességszabályozás
•  Széles tartozékválasztékkal: húsdaráló, szeletelő készlet 

összesen 5 funkciós szeletelő koronggal, hordozható turmixkehely, 
univerzális aprító, kiegészítő műanyag tál

•  Tartozéktároló táska

•  Erőteljes 900 W-os motor
•  7 működési sebesség, pillanatkapcsoló
•  3D bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés
•  Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, 

akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
•  LED működés- és hibajelző
•  Elektronikus sebességszabályozás
•  Széles tartozékválasztékkal: húsdaráló, szeletelő készlet 

összesen 5 funkciós szeletelő koronggal, kockára aprító feltét, 
citrusprés, turmixkehely

•  Tartozéktároló táska

MUM55761

Univerzális konyhai robotgép

•  Erőteljes 900 W-os motor
•  7 működési sebesség, pillanatkapcsoló
•  3D bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés
•  Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, 

akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
•  LED működés- és hibajelző
•  Elektronikus sebességszabályozás
•  Széles tartozékválasztékkal: húsdaráló, szeletelő készlet 

extra durva reszelőkoronggal, összesen 6 szeletelőfunkcióra, 
citrusprés, turmixkehely, kinyomós sütemény előtét

•  Tartozéktároló táska

PerfectSelection 

PerfectSelection 

PerfectSelection 
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MUM5 univerzális konyhai robotgépek

MUM52120 Styline

Univerzális konyhai robotgép

• Erőteljes 700 W-os motor
• 4 működési sebesség, pillanatkapcsoló
•  Multi-motion-drive: dinamikus bolygó-mozgást végző keverőkar
•  Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
• Elektronikus sebességszabályozás
•  Széles tartozékválasztékkal: turmixkehely, szeletelő  

készlet összesen 5 funkciós szeletelő koronggal
•  Tartozéktároló táska

MUM58K20 CreationLine MUM58224 CreationLine

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

• Fiatalos, modern szín 
• Erőteljes 1000 W-os motor
•  3D bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés, hála a továbbfejlesztett  

bolygómozgást végző keverőkarnak, ami keverés közben egyedi  
háromdimenziós mozgást végez.

• 7 működési sebesség, pillanatkapcsoló
•  Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, akár 2,7 kg kevert tészta 

készítéséhez
• Elektronikus fordulatszám-szabályozás
•  Széles tartozékválasztékkal:  turmixkehely, szeletelő  

készlet összesen 5 funkciós szeletelő koronggal
• Tartozéktároló táska

•  Erőteljes 1000 W-os motor
•  7 működési sebesség, pillanatkapcsoló
•  3D bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés
•  Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, 

akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
•  LED működés- és hibajelző
•  Elektronikus sebességszabályozás
•  Széles tartozékválasztékkal: húsdaráló, 

szeletelő készlet összesen 5 funkciós 
szeletelő koronggal

•  Tartozektároló táska
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Külön megvásárolható tartozékok 
MUM5 konyhai robotgépekhez

MUM5 ÉS MUM4 KÉSZüLÉKEKhEZ hASZNáLhATó hÚSDARáLó KIEgÉSZíTőK

MUZ5FW1
Húsdaráló MUM5 készülékekhez

MUZ4FW3
Húsdaráló MUM4 készülékekhez

•  1 db Ø 4,5 mm lyuktárcsa, betöltőtálca, tömőrúd •  1 db Ø 4,5 mm lyuktárcsa, betöltőtálca, tömőrúd

MUZ5MM1 MUZ5ZP1 MUZ5MX1 MUZ5ER2 MUZ5gM1

MultiMixer Citrusprés Műanyag turmixkehely Nemesacél keverőtál Gabonaőrlő

•  5 funkció aprításhoz,  
reszeléshez

•  Minden citrusféléhez 
alkalmazható

• 1,25 l •  3,9 l •  Olajos magvakhoz is

MUZ5VL1 MUZ5CC2 MUZ5EB2 MUZ5KR1 TÉSZTAKÉSZíTő FELTÉTEK 

VeggieLove Kockára aprító feltét Fagylaltkészítő Műanyag keverőtál 1   MUZ5NV1 lasagne
2   MUZ5NV2 szélesmetélt
3   MUZ5NV3 spagetti

•  Zöldségszeletelő, kétol-
dalú nemesacél szeletelő-
korong (5 funkció)

•  Hús, krumpli, zöldség 
vagy gyümölcs egyforma  
méretű kockára  
aprításához

•  550 g fagylalt  
készítéséhez

•  3,9 l

MUZ45LS1
Lyuktárcsa készlet

MUZ45SV1
Előtét kinyomós süteményekhez

MUZ45RV1
Daráló előtét

MUZ45FV1
Gyümölcsprés

•  1-1 db Ø 3 mm, 6 mm lyuktárcsa •  mandula, diófélék, parmezán sajt 
és szárított zsemle darálására

•  Bogyós gyümölcsök, paradicsom, 
szőlő préseléséhez

A külön megvásárolható tartozékok alapgép nélkül értendők!

OPCIONáLIS KIEgÉSZíTő FELTÉTEK MUZ5FW1 ÉS MUZ4FW3 hÚSDARáLóhOZ
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MUM4856EU MUM4655EU

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

• 600 W motor
• 4 működési sebesség
• Multi-motion-drive: dinamikus bolygó-mozgást végző keverőkar
• Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
• Erős megterhelés mellett is fokozattartó
•  Széles tartozékválasztékkal: húsdaráló, citrusprés, turmixkehely,  

szeletelő készlet összesen 5 funkciós szeletelő koronggal
• Tartozéktároló

• 550 W motor
• 4 működési sebesség
• Multi-motion-drive: dinamikus bolygó-mozgást végző keverőkar
• Műanyag keverőtál 3,9 l kapacitás, akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
• Erős megterhelés mellett is fokozattartó
•  Széles tartozékválasztékkal: húsdaráló, turmixkehely, szeletelő készlet 

összesen 5 funkciós szeletelő koronggal
• Tartozéktároló

MUM4 konyhai robotgépek 

MUM48R1 MUM4427

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

• 600 W motor
• 4 működési sebesség
• Multi-motion-drive: dinamikus bolygó-mozgást végző keverőkar
• Nemesacél keverőtál 3,9 l kapacitás, akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
• Erős megterhelés mellett is fokozattartó
• Szeletelő készlet összesen 5 funkciós szeletelő koronggal
• Tartozéktároló

• 500 W motor
• 4 működési sebesség
• Multi-motion-drive: dinamikus bolygó-mozgást végző keverőkar
• Műanyag keverőtál 3,9 l kapacitás, akár 2,7 kg kevert tészta készítéséhez
• Erős megterhelés mellett is fokozattartó
• Szeletelő készlet összesen 5 funkciós szeletelő koronggal 
• Durva reszelő korong nyers burgonyához 
• Tartozéktároló
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Külön megvásárolható tartozékok  
MUM4 konyhai robotgépekhez

OPCIONáLIS KIEgÉSZíTő FELTÉTEK A MUZ5VL1 ÉS MUZ4DS3  ZÖLDSÉgSZELETELőhÖZ 
(MUM5 ÉS MUM4 KONYhAI ROBOTgÉPhEZ hASZNáLhATó):

MUZ4MM3 MUZ4EB1 MUZ4ZP1 MUZ4MX3 MUZ4MX2

Multi-mixer Fagylaltkészítő Citrusprés Üveg turmixkehely, Műanyag turmixkehely

•  5 funkció aprításhoz, 
reszeléshez

•  550 g fagylalt készíté-
séhez

•  0,75 l •  1 l

MUZ4gM3 MUZ45XTM1 MUZ45XCg1

Gabonaőrlő TastyMoments  5in1 tartozékszett MultiMill 3in1 tartozékszett 

• olajos magvakhoz is • MUM4 és MUM5 készülékekhez használható tartozék
•  turmixoláshoz, őrléshez, aprításhoz és tároláshoz.
•  ToGo hordozható kehellyel

• MUM4 és MUM5 készülékekhez használható tartozék
•  őrléshez, aprításhoz és tároláshoz

MUZ4DS3 MUZ4ER2 MUZ4KR3 MUZ4ZT1

Zöldségszeletelő Nemesacél keverőtál Műanyag keverőtál Tartozéktartó állvány

•  Szeletelő- és reszelő tárcsák  
(összesen 5 funkció)

•  3,9 l •  3,9 l (keverővillák és reszelő korongok 
nélkül értendő)
•  Tartozékok praktikus tárolásához

MUZ45PS1
Hasábburgonya szeletelőkorong

MUZ45RS1
Durva reszelőkorong

MUZ45KP1 
Közepes szeletelőkorong

MUZ45Ag1
Ázsiai zöldségszeletelőkorong

•  Nyers burgonya reszelésére, 
krumplilángos, sztrapacska 
készítéséhez

•   almáspite, tzatziki készítéséhez •  Zöldségfélék hosszú, keskeny 
csíkokra történő szeletelésére
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MCM68861 MultiTalent MCM64051

Kompakt konyhai robotgép Kompakt konyhai robotgép

• Erőteljes, 1250 W motor
• Fokozatmentes működési sebesség, pillanatkapcsoló
• LED sebesség-fokozat kijelző
• Nagy, átlátszó műanyag keverőtál (3,9 l); max. 1,5 kg massza feldolgozásához
•  Széleskörű tartozékok: turmixkehely, kétoldalú szeletelő-,  

reszelő korongok, hasábburgonya szeletelő korong, citrusprés
•  Univerzális aprító QuattroBlade pengével, kis mennyiségű zöldség,  

hús, sajt, gyümölcs és fűszernövény aprításához
• Multifunkciós aprítókés, habverő és dagasztó feltét
• Kábeltartó rekesz

• Erőteljes, 1200 W motor
• Fokozatmentes működési sebesség, pillanatkapcsoló
• LED sebesség-fokozat kijelző
• Nagy, átlátszó műanyag keverőtál (3,9 l); max. 1,5 kg massza feldolgozásához
•  Széleskörű tartozékok: turmixkehely, kétoldalú szeletelő-,  

reszelő korongok, citrusprés
• gyümölcscentrifuga
• Multifunkciós aprítókés, habverő és dagasztó feltét
• Kábeltartó rekesz

Kompakt konyhai robotgépek

Nagy teljesítmény, több mint 50-féle funkció és tökéletes eredmény minden alkalomra 
A Bosch legújabb MultiTalent kompakt konyhai robotgépe rendkívül dinamikus, 1250 Wattos motorja és innovatív négyszárnyú 
vágókése gyors és hatékony eredményre képes minden egyéni igényt kielégítve. Nagyméretű keverőtálja és egyéb tartozékai 
több, mint 50-féle különböző funkciót tesznek lehetővé, így egy eszközzel végezhet el szinte minden konyhai műveletet.

PerfectSelection 
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Styline kompakt konyhai robotgépek

MCM4200 Styline MCM4100 Styline

Kompakt konyhai robotgép Kompakt konyhai robotgép

• 800 W motor
• Fokozatmentes működési sebesség, pillanatkapcsoló
•  LED sebesség-fokozat kijelző
•  Átlátszó műanyag keverőtál (1,2 l); max. 1 kg massza feldolgozásához
•  Széleskörű tartozékok: turmixkehely, citrusprés, cserélhető nemesa-

cél szeletelő- és reszelő betétek, hasábburgonya szeletelő betét
•  gyümölcscentrifuga
•  Multifunkciós aprítókés, habverő és dagasztó feltét
•  Tartozéktároló fiók

• 800 W motor
• 2 működési sebesség, pillanatkapcsoló
• LED sebesség-fokozat kijelző
•  Átlátszó műanyag keverőtál (1,2 l); max. 1 kg massza feldolgozásához
•  Széleskörű tartozékok: turmixkehely, cserélhető nemesacél  

szeletelő- és reszelő betétek
•  Citrusprés
•  Multifunkciós aprítókés, habverő és dagasztó feltét
•  Tartozéktároló fiók

Styline Extra: Tartozéktároló fiók
A beépített tartozéktárolóban a praktikus  
terméktervezésnek köszönhetően 8 különböző  
alaptartozék fér el, melyek bármikor egy  
mozdulattal kéznél vannak.
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Mindenki tud főzni: ezt megígérjük!

    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 garan-
tált. A hőmérséklet 40-160 ºC között állítható , 5 C-os lépcsőkben.

    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.

    Rövid felfűtési idő hála a nagy teljesítményű, 1200 W fűtésnek.

    Időzítő: az étel egy meghatározott időpontban készül el.

MUC88B68 AutoCook Pro

Multicooker
PerfectSelection 
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Kevés az ideje, vagy kevés a tapasztalata?
A Bosch AutoCook készülék az ideális segítség a konyhában:

Egyszerű: 
•  Az ételek teljesen főzési tapasztalat nélkül is sikerülnek, mindig tökéletes eredménnyel.

gyors: 
•  Az előre beállított főzési idő és hőmérséklet automatikusan indul, és leáll. Semmi nem ég le, és nincs szükség állandó 

keverésre, és felügyeletre sem.

Egészséges: 
•  A speciális elkészítési módoknak köszönhetően, mint a sous-vide-párolás, vagy a gőzölés, friss hozzávalók felhasználásá-

val egészséges és ízletes ételek kerülhetnek az asztalra.

Sokoldalú: 
•  Receptek reggelihez, köztes falatozáshoz, egy finom vacsorához, vagy egy édes süteményhez desszertnek.

Takarékos: 
•  Helyet és pénzt takarít meg, mivel több készüléket helyettesít.

Letölthető szakácskönyv és
applikáció csodás receptötletekkel.

Az AutoCook szakácskönyv: 
• Több, mint 100 nemzetközi recept, speciálisan az AutoCook számára kifejlesztve. 
• Részletes elkészítési leírások, képekkel a hozzávalókról, és az elkészült ételekről.

Az AutoCook applikáció: www.autocook-app.com/hu 
• Minden recept mindig kéznél 
• Bevásárló lista összeállítása és elküldése 
• Útközben is kiválaszthatjuk a receptet, és bevásárolhatjuk a hozzávalókat. 
• Videómagyarázatok az alapvető funkciókról és a receptekről.
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MaxoMixx botmixerek - 
Telitalálat a professzionális konyhai 
eredményekért. Erős, robusztus 
és meglepően sokoldalú.

QuattroBladePro
A botmixer harang innovatív kivitele, 
a jellegzetes golflabda-stílusú részeivel, 

biztosítja a hozzávalók tökéletes összekeverését. 
A botmixer harang struktúrája az összetevőket 
közvetlenül a forgó QuattroBlade Pro késekre 
vezeti. Továbbá a felhasználók azt is érzékelni 
fogják, hogy a készülék nem szívódik le annyira 
a keverőtál aljára.

AntiSplash fröccsenés elleni védelem
Az ételek készítésekor előforduló, 
bosszantó fröccsenések már nincsenek 

többé, és ez az optimalizált kivitelű AntiSplash 
mixer lábnak köszönhető. Így Önnek minden 
munkája könnyű, kényelmes, és legfőképp tiszta.

Turbó gomb
A külön turbó gomb egyetlen 
gombnyomásra maximális teljesítményre 

kapcsol, így Ön gyorsan és könnyűszerrel 
valósíthatja meg ötleteit, és mindig optimális 
eredményt érhet el.

12 sebesség
Bármi legyen is az — majonéz, bébiétel vagy 
leves, szeletelés, darálás vagy keverés — 

mindegyik feladathoz rendelkezésre áll az optimális 
sebesség, a kiválasztható turbó funkcióval együtt, 
ha éppen arra van szükség
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MaxoMixx botmixerek

MSM881X1 MaxoMixx MSM88190 MaxoMixx

Botmixer-szett Botmixer-szett

• 800 W
•  Magas minőségű nemesacél szár innovatív négyszárnyú  

QuattroBladePro késsel
•  12 sebesség fokozat, turbó-kapcsoló
•  Multifunkciós tartozék aprításhoz, szeleteléshez, dagasztáshoz, őrléshez
•  Innovatív „Kubixx” kockázó tartozék
•  Univerzális aprító
•  Nemesacél habverő fej

• 800 W
•  Magas minőségű nemesacél szár innovatív négyszárnyú  

QuattroBladePro késsel
•  12 sebesség fokozat, turbó-kapcsoló
•  Innovatív aprító feltét különböző betétekkel aprításhoz,  

szeleteléshez, vágáshoz, reszeléshez és gyúráshoz
•  Kézreálló mini aprító kisebb adagok aprításához, vagy jég darálásához
•  Nemesacél habverő fej
•  Jégaprító kés

MSM87165 MaxoMixx MSM87140 MaxoMixx

Botmixer-szett Botmixer-szett

• 750 W
•  Magas minőségű nemesacél szár innovatív négyszárnyú  

QuattroBladePro késsel
•  12 sebesség fokozat, turbó-kapcsoló
•  XL aprító
•  ProPuree pépesítő feltét a könnyű és gyors krumpli- és  

egyéb pürék elkészítéséhez
•  Nemesacél habverő fej

• 750 W
•  Magas minőségű nemesacél szár innovatív négyszárnyú  

QuattroBladePro késsel
•  12 sebesség fokozat, turbó-kapcsoló
•  XL aprító

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

„ProPuree”  
pépesítő feltét 
A könnyű és gyors 
krumpli- és egyéb  
pürék elkészítéséhez.

PerfectSelection 

PerfectSelection 

PerfectSelection 
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S M L

”VarioChopper” univerzális aprító
Válasszon igény szerint a három aprítási méret 
közül: S, M vagy L. Így a süteményhez mindig 

egyformák lesznek a csokoládé, vagy a dió darabok.
Alkalmas továbbá törtjég készítésére, valamint 
hagyományos aprításra is.

ErgoMixx botmixerek

MSM67166 Botmixer szett MSM67170 ErgoMixx MSM66155 ErgoMixx

Botmixer-szett Botmixer-szett Botmixer-szett

• 750W
• Nemesacél botmixer fej négyszárnyú késsel
• 12 sebesség fokozat, turbó kapcsoló
• VarioChopper univerzális aprító
• Habverő

• 750 W
• Nemesacél botmixer fej négyszárnyú késsel
• 12 sebesség fokozat, turbó-kapcsoló
• Univerzális aprító
• Jégaprító kés
• Nemesacél habverő

• 600 W
• Nemesacél botmixer fej négyszárnyú késsel
•  ProPuree pépesítő feltét burgonyapüré,  

gyümölcspüré készítéséhez
• 12 sebesség fokozat, turbó-kapcsoló
• Nemesacél habverő
• Univerzális aprító

MSM66150 ErgoMixx MSM66020 ErgoMixx MSM64010 ErgoMixx

Botmixer-szett Botmixer-szett Botmixer-szett

• 600 W
• Nemesacél botmixer fej négyszárnyú késsel
• 12 sebesség fokozat, turbó-kapcsoló
• Nemesacél habverő
• Univerzális aprító

• 600 W
•  hőálló műanyag mixerfej  

nemesacél késsel
• Univerzális aprító

• 450 W
•  hőálló műanyag mixerfej  

nemesacél késsel

ÚJ!
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MSM2650B MSM2610B MSM6B100

Botmixer-szett Botmixer-szett Botmixer

• 600 W
• Nemesacél keverőszár
• Univerzális aprító

• 600 W
• Nemesacél keverőszár

• 280 W
•  Könnyen levehető mixerfej

MSM2623g CleverMixx Dip&Dressing

Botmixer-szett

• 600 W
• Nemesacél keverőszár
•  SlimFoot, kisméretű botmixer szár  

bébiételhez, salátaöntethez, majonézhez
• Univerzális aprító

Kisméretű botmixer szár
Salátaöntetek, egyadagos pürék, dresszingek, 
szószok készítéséhez, valamint bébiételekhez  

ideális. Használható akár kispohárban, befőttes  
üvegben, babáknak a kezdetektől fogva.

Ergonómikus kialakítás
Az ergonómikus nyelének köszönhetően 
a Clever Mixx tökéletesen illeszkedik 

a kézbe, és az alacsony súly lehetővé teszi 
az egyszerű és kényelmes a használatot.

CleverMixx botmixerek
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Kézi mixerek: gyors segítség 
a csodálatos piskóták 
és muffinok készítéséhez.

Ergonomikusan kialakított készülékház 
a könnyű kezelhetőségért. Jobb- és 
balkezeseknek egyaránt.

A kézimixer és a tartozékok könnyen 
tisztíthatóak. Minden tartozék 
- a habverő és a dagasztószár - 
mosogatógépben mosogatható.

A legfrissebb motor technológia és 
a legújabb anyagok használatával 
jelentősen csökkentettük a súlyt, ami 
könnyebbé és kevésbé fárasztóvá teszi 
a munkát.

A külön kioldógomb a keverővilla és 
dagasztóvilla számára egyszerűvé teszi 
a mixer használatát.
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Kézimixerek

MFQ2420B MFQ36440 MFQ36460

Kézi mixer szett Kézi mixer szett Kézi mixer szett

• 400 W
•  Kiválóan kezelhető a kényelmes, kézreálló 

formának és a nagy gomboknak köszönhetően
• Nemesacél habverő- es dagasztóvilla
• 4 sebesség, pillanatkapcsoló es turbófokozat

• 300 W motor
•  Kiválóan kezelhető a kényelmes, kézreálló 

formának és a nagy gomboknak köszönhetően
•  Nemesacél habverő- és dagasztó villa
•  5 sebesség, pillanatkapcsoló és turbófokozat
•  hőálló műanyag mixerfej nemesacél késsel

• 450 W motor
•  Kiválóan kezelhető a kényelmes, kézreálló 

formának és a nagy gomboknak köszönhetően
•  Nemesacél habverő- és dagasztó villa
•  5 sebesség, pillanatkapcsoló és turbófokozat
•  Keverőtál, 500 g liszt + hozzávalók feldolgozásához

MFQ36400 MFQ3555 MFQ3010

Kézi mixer szett Kézi mixer szett Kézi mixer szett

•  450 W
•  Kiválóan kezelhető a kényelmes, kézreálló for-

mának és a nagy gomboknak köszönhetően
•  Nemesacél habverő- és dagasztóvilla
•  5 sebesség, pillanatkapcsoló és turbófokozat

• 350 W motor
•  Kiválóan kezelhető a kényelmes, kézreálló  

formának és a nagy gomboknak köszönhetően
•  Nemesacél habverő- és dagasztó villa
•  5 sebesség, pillanatkapcsoló és turbófokozat
•  Keverőtál, 500 g liszt + hozzávalók feldolgozásához

• 300W
•  Kiválóan kezelhető a kényelmes, kézreálló 

formának és a nagy gomboknak köszönhetően
• Nemesacél habverő- és dagasztó villa
• 2 sebesség, pillanatkapcsoló és turbófokozat

Vágás, aprítás, 
pürésítés 

MMR15A1 MMR08A1 / MMR08R2

Univerzális aprító fehér Univerzális aprító fehér / piros-szürke

• 550 W
•  Hús- és zöldségfélék, gyümölcs, dió, hagyma, 

stb. gyors vágásához, aprításához, pürésítéséhez
• Jégaprító kés, nemesacél aprítókés
•  Automatikus be- és kikapcsolás a tető  

lenyomásával, ill. felengedésével
• habverő korong
• 1500 ml műanyag aprító tál

• 400 W
•  Hús- és zöldségfélék, gyümölcs, dió, hagyma, 

stb. gyors vágásához, aprításához, pürésítéséhez
• Nemesacél aprítókés
•  Automatikus be- és kikapcsolás a tető  

lenyomásával, ill. felengedésével
• habverő korong
• 800 ml műanyag aprító tál
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VitaBoost, nagy teljesítményű turmix: 
a több, mint 30000 fordulattal 
percenként.

ÚJ!
MMBh6P6B Turmixgép

Turmixgép

• Erős motor: 1600 W, 2,2 lóerő, >30000 fordulat / perc
•  Tartós, 2 literes Tritán turmixkehely, melyben akár
a forró levesbe való nyers összetevők is turmixolhatók
•  A turmixkehely törésbiztos, íz- és szagsemleges
•  Minden, az étellel érintkező műanyag alkatrész 
BPA mentes.
•  Magas minőségű, hat szárnyú, nemesacél kés
•  Keverőrúd, hogy a nehéz vagy fagyasztott
összetevőket is könnyedén feldolgozhassa
•  6 automata program a smoothiek-hoz, shakekhez,
levesekhez, szószokhoz valamint jégkrémhez, illetve 
a tisztító programhoz
•  Változtatható sebességfokazatok és pillanat funkció

PerfectSelection 
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Turmixgépek

MMB64g3M SilentMixx MMB43g2B SilentMixx MMB21P0R

Turmixgép Turmixgép Turmixgép

• 800 W
•  ThermoSafe hőálló üveg mixerkehely 

(2,3 l kapacitás)
• Könnyen tisztítható rozsdamentes acél
• Easy KlickKnife kés
• Jég aprítására is alkalmas
•  Aprító feltét zöldfűszerek, hagyma, 

gyógynövények aprításához
• Fokozatmentes kezelőgomb, pillanat funkció
•  3 automata program (törtjéghez, smoothie-

hoz, és aprított hozzávalók feldolgozásához)
•  Szűrő aprómagú gyümölcsökből készült  

gyümölcslevekhez és szójatejhez

• 700 W
•  ThermoSafe hőálló üveg mixerkehely 

(2,3 l kapacitás)
• Könnyen tisztítható rozsdamentes acél
• Easy KlickKnife kés
• Jég aprítására is alkalmas
•  Aprító feltét zöldfűszerek, hagyma, 

gyógynövények aprításához
• 5 sebességfokozat, pillanat funkció
• 2 automata program

• 500 W
•  Rozsdamentes acélpenge a törtjég illetve 

a zöldség/gyümölcspép készítéséhez
• Jég aprítására is alkalmas
• 2 sebességfokozat, pillanat funkció
•  BPA mentes műanyag turmixkehely, 

(2,4 l űrtartalom)

Az innovatív zajcsökkentő 
rendszerének hála a SilentMix 
 turmixgépek rendkívül 
csendesen üzemelnek.

MMBM7g3M MMBM401W

Turmixgép Turmixgép

• 350 W
• Praktikus hordozható 2go kulaccsal (500ml)
• ThermoSafe hőálló üveg kompakt mixerkehely (0,6 l) 
• Aprító feltét (200 ml) fűszernövények, hagyma, dió, stb. aprításához
• Jég, és fagyott gyümölcsök aprítására is alkalmas
• Rozsdamentes acél, könnyen tisztítható kés
• LED világítás
• Tartós tritán tartozékok: törhetetlen, ízsemleges és szagtalan
• Minden műanyag alkatrész BPA mentes alapanyagokból készült
• 2 sebesség
• Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

• 350 W
• Praktikus hordozható 2go kulaccsal (500 ml)
• Tartós Tritan 2go palack: törésbiztos, íz- és szagmentes
• Minden műanyag alkatrész, amely az étellel érintkezik, BPA mentes
• Rozsdamentes acél kés a tökéletes keveréshez és aprításhoz 
• Használható jégkockához és fagyasztott gyümölcsökhöz is
• 2 sebességfokozat a kívánt eredmény elérése érdekében

ÚJ!ÚJ!

PerfectSelection 
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VitaExtract slowjuicer:
Gyengéden facsart egészséges 
gyümölcslevek.

MESM731M

Slow juicer

• Az egyedülálló, kis sebességű (55 fordulat/perc) 
centrifugálás lehetővé teszi a leginkább vágyott 
eredményt - az összetevők megőrzik az egészséges 
tartalmukat, hála a gyengéd facsarásnak
• Nagy teljesítményű és robosztus, 150 Wattos 
motor a kiváló hatékonyságért 
• MixControl kapcsoló a gyümölcshús és a sűrűség 
állításához
• 3 szűrő (finom, durva és szorbet) az egészséges 
gyümölcslevekhez, finomságokhoz és sorbetekhez
• A rendkívül ellenálló Tritan csiga könnyedén kipréseli 
a kemény gyümölcsöket és zöldségeket, dióféléket 
vagy fagyasztott gyümölcsöket is
• A DripStop csepegésgátlóval ellátott kifolyó 
megakadályozza a lecseppenést
• Kényelmes tisztítás a gumi forgórész segítéségével
• 1000 ml-es létartály
• 1300 ml-es gyümölcshús tartály

MixControl kapcsoló:
az Ön szája ízének megfelelő sűrűségű, 
egészséges italokért, több, vagy kevesebb rosttartalommal.

ÚJ!

A gyengéd facsarás technológia a lassú,  ugyanakkor hatékony 
 facsarás által kifejezetten egészséges levek készítését teszi  
lehetővé.  A gyümölcsök és zöldségek a kíméletes eljárás során 
megőrzik vitamin- és ásványi anyag tartalmukat. Az elkészült  
gyümölcs- és zöldséglevek különösen finom, homogeny állagúak.

PerfectSelection 
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MES4010 MES3500

Gyümölcscentrifuga Gyümölcscentrifuga

•  1200 W
•  Alumínium készülékház
•  Nemesacél gyümölcslé kifolyó
•  XXL nagyméretű (84 mm) betöltőnyílás
•  A DripStop csepegésgátló
•  3 sebességfokozat
•  Gyümölcslé tartály habelválasztóval (1,5 l)
•  Nagy, kivehető gyümölcshús tartály (3 l)
•  Kábeltároló rekesz
•  Kerámia kés és rozsdamentes acél szita
•  Minden eleme mosogatógépben tisztítható

• 700 W
•  XL nagyméretű (73 mm) betöltőnyílás
•  Nemesacél szűrő
•  Alumínium die-cast szorító: magas préselő erő, 

szívárgás nélkül
•  A DripStop csepegésgátló
•  Nagy, kivehető gyümölcshús tartály (2 l) 
•  Gyümölcslé tartály hableválasztóval (1,25 l)
•  Nemesacél gyümölcslékifolyó és a készülékház
•  Két sebességi fokozat (kemény és puha 

gyümölcsökhöz)
•  Minden eleme mosogatógépben tisztítható
•  A szita könnyű tisztításához tartozék kefe

MCP3500 MCP72gPB VitaStyle Citro

Citrusfacsaró Citrusfacsaró

• 25 W
• Univerzális préselőkúp citrusfélékhez
•  Automatikus be- és kikapcsolás a préselő kúp 

lenyomásával, ill. felengedésével
•  A kifacsart citruslébe jutó gyümölcshús 
mennyisége szabályozható

• Porvédő fedél

• 40 W
•  Praktikus 2 az 1-ben citrusprés: Facsarás után 

a gyümölcslevet közvetlenül az elegáns üveg 
kancsóból tálalhatja.

•  Nagyobb és kisebb mennyiségekre: két 
facsarási lehetőség 

• Praktikus záró fedél fém betéttel
• DripStop csepegésgátló 
•  A citrusprés levehető részei mosogatógépben 

tisztíthatók.

Gyümölcscentrifugák, citrusprés

PerfectSelection 

PerfectSelection 
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ProPower húsdarálók

MFW67440 ProPower MFW66020 ProPower

Húsdaráló Húsdaráló

• 700 W
• Pillanatnyi csúcsteljesítmény: 2000 W
• Nagy feldolgozókapacitás: max. 3,5 kg/perc
• Nagyméretű betöltőnyílás
• Ø 3 mm-es. 4.5 mm-es és 6 mm-es lyuktárcsa
• Kebbe készítő feltét
• Kolbásztöltő feltét
• Reszelő és gyalu feltét
• Szilárd rögzítés gumilábakkal, biztonsági gyors-kuplung
• Beépített tároló a tartozékoknak

• 600 W
• Pillanatnyi csúcsteljesítmény: 1800 W
• Nagy feldolgozókapacitás: max. 3 kg/perc
• Nagyméretű betöltőnyílás
• Ø 3 mm-es. 4.5 mm-es és 6 mm-es lyuktárcsa
• Kebbe készítő feltét
• Kolbásztöltő feltét
• Szilárd rögzítés gumilábakkal, biztonsági gyors-kuplung
• Beépített tároló a tartozékoknak
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MFW3520W CompactPower MFW3630A CompactPower

Húsdaráló Húsdaráló

• 500 W
• Pillanatnyi csúcsteljesítmény: 1500 W
• Feldolgozókapacitás: max. 1,8 kg/perc
• Ø 4 mm-es. 8 mm-es lyuktárcsa
• Kebbe készítő feltét
• Kolbásztöltő feltét
• Kétélű kés a tökéletes eredményekért
•  Nagyméretű betöltőnyílás, kézreálló tömő-eszköz

• 500 W
• Pillanatnyi csúcsteljesítmény: 1600 W
• Feldolgozókapacitás: max. 1,9 kg/perc
• 2 sebességfokozat
• Ø 2,7 mm-es, 4 mm-es. 8 mm-es lyuktárcsa
• Kebbe készítő feltét
• Kolbásztöltő feltét
• Citrusprés
• Kétélű kés a tökéletes eredményekért
• Nagyméretű betöltőnyílás, kézreálló tömő-eszköz
• Beépített tároló a tartozékoknak

ÚJ! ÚJ!

TFB3302V

Kontaktgrill

• 1800 W
•  Szeletsütő alsó/ felső sütéssel grillezéshez, 

átsütéshez, és melegen tartáshoz
• Nagy grillező felület: 220x310 mm
•  Tapadásgátló bevonattal ellátott,  

kivehető grill-lapok
• Fokozatmentes hőfokszabályozás (5 fokozat)
•  Felfűtést jelző lámpa – a kívánt hőfok  

elérésekor a lámpa kialszik

CompactPower húsdarálók
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ComfortLine reggeliző szettek

TAT6A111 fehér / TAT6A113 fekete / 
TAT6A114 piros / TAT6A913 inox

TAT6A001 fehér / TAT6A003 fekete / 
TAT6A004 piros / TAT6A803 inox

Kenyérpirító Kenyérpirító

• 2 szelet toast kenyérhez • 1 hosszú, vagy 2 normál szelet kenyérhez

• 1915-1090 W • Beépített zsemlepirító feltét • Nagyfelületű fűtőszál • Automatikus kenyérközpontosítás az egyenletes piruláshoz • Elektronikus 
érzékelő az egyenletes pirítás eléréséhez • Ergonómikusan kialakított forgatható pirítási erősséget szabályozó gomb, beépített kiemelő funkcióval  
• Kiolvasztási funkció • Kenyérkiemelő funkció • Kivehető morzsagyűjtő tálca az egyszerűbb tisztítás érdekében • Stop gomb • Automatikus  
kikapcsolás a kenyér szeletek beragadása esetén • Könnyű tárolás: kábelfeltekerő az egyszerű és gyors kábeltárolásért.

TKA6A643 TWK6A011 fehér / TWK6A013 fekete / 
TWK6A014 piros / TWK6A813 inox

Filteres kávéfőző Vízforraló

• 10 nagy-, vagy 15 kis csésze kávé elkészítésére alkalmas
• 1000-1200 W
• Aroma+ gomb: az egyéni kávé aromáért
• EasyDescale3: praktikus vízkőmentesítő program 
• Automata kikapcsolás: 20, 40 vagy 60 perc múlva
•  Átlátszó, levehető víztartály beépített fogantyúval –  

a vízszint leolvasható kívülről
• Kivehető billenőszűrő
• Csepegésgátló
• Könnyű tárolás: kábeltartó rekesz az egyszerű és gyors kábeltárolásért.

• 1,7 l kapacitás
•  2000-2400 W
•  A praktikus One-Cup (egy csésze) funkció időt és energiát takarít meg.
•  Nagy betekintőablak: jó betekintést enged a jobb- és balkezeseknek is.
•  360 fokban ráhelyezhető és forgatható víztartály
•  Nemesacél belső rejtett fűtőszállal
•  Kivehető, nemesacél vízkőszűrő
•  Automatikus kikapcsolás, a készülék a forráspont elérésekor kikapcsol
•  Elforralás- és túlmelegedésvédelem
•  Lift-Switch-off: a vízforraló automatikusan kikapcsol  

az aljzatról való levételkor
•  Könnyen tisztítható, hála a 90°-ban nyitható tetőnek.
•  Könnyű tárolás: kábelfeltekerő az egyszerű és gyors kábeltárolásért.
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CompactClass reggeliző szett

Kávédarálók

TWK7403

Vízforraló

• 1850-2200 W
• Vízkapacitás 1.7 l
• Kivehető vízkőszűrő
• Elforralás- és túlmelegedésvédelem
•  Lift-Switch-off: a vízforraló automatikusan 

kikapcsol az aljzatról való levételkor
• Nagyra nyitható fedél a könnyű tisztításért
• Kábelfeltekerő

TKA3A031 fehér /  
TKA3A034 piros

TWK7601 TAT3A011 TAT3A001

Filteres kávéfőző Vízforraló Kenyérpirító Kenyérpirító

• 1100 W
•  10 vagy 15 kis csésze kávé  

elkészítésére alkalmas
•  Optimális ízt biztosító forraló 

egység
• Melegentartó funkció
•  Automatikus kikapcsolás  

2 óra után

• 1850-2200 W
• Vízkapacitás: 1,7 l
• Kivehető vízkőszűrő
• Gombnyomásra nyíló fedél
• Nemesacél aljzat, rejtett fűtőbetét

• 2 szelet kenyérhez •  1 hosszú, vagy 2  normál szelet 
kenyérhez

• 980 W  • Fokozatmentesen állítható pirítási erősség  • Elektronikus 
érzékelő az egyenletes pirítás eléréséhez  • Beépített zsemletartó  • 
Kenyérkiemelő funkció

MKM6000 fehér / MKM6003 fekete

Kávédaráló

• 180 W
•  Egyenletes őrlési finomság, különleges 

őrlőkés rendszerrel
• Nemesacél őrlőkés és őrlőtartály
• Max. 75 g babkávéhoz
• Biztonsági kapcsoló
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Kedvenc kávéja egy gombnyomásra.

A fenséges kávékölteményekhez sokévnyi gyakorlás szükséges.
Vagy a Bosch barista technológia.
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Teljes aroma az optimális forrázási hőmérsékletnek
köszönhetően – a Bosch SensoFlow rendszerével!
Az eszpresszó esetében az optimális forrázási 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 rendszer 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!

CeramDrive kerámia őrlőmű
A kerámia őrlőmű le fogja nyűgözni hosszú élettartamával és azzal, ahogy kinyeri a maximális 
aromát minden kávéból.
Az őrlőmű ipari kerámia alapanyagból készült, mely egy rendkívül tartós, gyakorlatilag 
kopásmentes alapanyag.

One-touch funkció
Kávékülönlegességek egy gombnyomásra!
A OneTouch funkcióval a kávéitalok, tejes kávékülönlegességek most egy gombnyomásra 
készülnek. Gyorsan és kényelmesen.

Calc’nClean. A tartós élvezetért.
Amikor Ön egy Bosch gyártmányú, automatikus kávéfőző gépet választ, akkor a minőség, 
teljesítmény, megbízhatóság és az elérhető legtökéletesebb kávé mellett dönt. Az Ön tartós 
élvezetének biztosítására, és készülékének hosszú élettartama szavatolására, a Calc’nClean 
funkció egy kombinált tisztítási és vízkőmentesítési programot kínál, hogy egy lépésben 
távolítsa el a vízkőlerakódásokat és a kávémaradványokat.

IndividualCup Volume
Kávéélményének személyre szabásához az IndividualCup Volume lehetővé teszi, hogy az előre 
beállított kávéscsésze méreteket – kicsi, közepes és nagy – a display segítségével öt különböző 
lépcsőben módosítsa, ami biztosítja, hogy a kiöntési mennyiség tökéletesen megfeleljen az Ön 
csészéje méretéhez.
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TES60523RW VeroAroma TES60321RW VeroAroma

Automata kávéfőző Automata kávéfőző

•  1500 W
•  Innovatív „SensoFlow System” fűtőelem: maximális espresso  

kávéélmény hála az ideális, állandó forrázási hőmérsékletnek
•  AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális aroma kinyeréshez
•  „One-touch” funkció: latte macchiato, cappuccino, tejeskávé  

elkészítése egy gombnyomásra
•  AromaDouble Shot: extra erős kávé tökéletes aromával,  

kompromisszumok nélkül
•  IndividualCup Volume: az italok mennyisége külön-külön állítható
•  OneTouch DoubleCup: bármelyik tej- vagy kávéspecialitásból készítsen 

egyszerre két adaggal
•  Kivehető víztartály: 1,7 l, aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)
•  Magas minőségű CeramDrive kerámia őrlőegység
•  Vízpumpa, 19 bar nyomás
•  „Single Portion Cleaning” funkció a tökéletes ízharmóniáért és higiéniáért
•  MilkClean: gyors és kényelmes a tejrendszer tisztítása - gombnyomásra 

egy gőzlökettel, az optimális higiénia elérése érdekében
•  Automata vízkőtelenítő és tisztító program (kombinált calc’n’clean rendszer)

•  1500 W
•  Innovatív „SensoFlow System” fűtőelem: maximális espresso  

kávéélmény hála az ideális, állandó forrázási hőmérsékletnek
•  AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális aroma kinyeréshez
•  „One-touch” funkció: latte macchiato, cappuccino, tejeskávé  

elkészítése egy gombnyomásra
•  AromaDouble Shot: extra erős kávé tökéletes aromával,  

kompromisszumok nélkül
•  IndividualCup Volume: az italok mennyisége külön-külön állítható
•  Egyszerre két csészényi italt is készíthet, eszpresszó, kávé esetén 
•  Kivehető víztartály: 1,7 l, aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)
•  Magas minőségű CeramDrive kerámia őrlőegység
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  „Single Portion Cleaning” funkció a tökéletes ízharmóniáért és higiéniáért
•  MilkClean: gyors és kényelmes a tejrendszer tisztítása - gombnyomásra 

egy gőzlökettel, az optimális higiénia elérése érdekében

Automata kávéfőzők

TES51521RW VeroCafe LattePro

Automata kávéfőző

•  1600 W
•  Innovatív „SensoFlow System” fűtőelem: maximális espresso  

kávéélmény hála az ideális, állandó forrázási hőmérsékletnek
•  AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális aroma kinyeréshez
•  Magas minőségű CeramDrive kerámia őrlőegység
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  „Single Portion Cleaning” funkció a tökéletes ízharmóniáért és higiéniáért
•  Egyénileg változtatható hőmérséklet kávéhoz
•  Kivehető víztartály: 1,7 l, aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)
•  „One-touch” funkció: Eszpresszó, Kávé, Cappuccino, Latte Macchiato  

elkészítése egy gombnyomásra
•  AromaDouble Shot: extra erős kávé tökéletes aromával,  

kompromisszumok nélkül
•  Egyszerre két csészényi italt is készíthet, eszpresszó, kávé esetén
•  MilkSteam Pro tejhabosító - egyedülálló módon integrált kávé-  

és tejkifolyó rendszer: tejes italok egy gombnyomásra, hála  
a kávékifolyóba épített tejhabosítónak

•  Külön adagolható : tejhab, forró víz
•  CreamCleaner: kényelmes, gyors tejrendszer öblítés

PerfectSelection 
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TIS30321RW VeroCup 300 TIS30129RW VeroCup 100

Automata kávéfőző Automata kávéfőző

•  Innovatív SensoFlow System: az innovatív fűtőelem garantálja 
a maximális espresso kávéélményt

•  „One-touch” funkció: Eszpresszó, Kávé, Cappuccino, Latte Macchiato 
elkészítése egy gombnyomásra

•  MilkMagic Pro: a cappuccino és a latte macchiato egyszerűen 
elkészíthető. Öntsük a tejet a pohárba: a többi egy gombnyomással elkészül

•  Egyszerre két csésze eszpresszó, és kávé is készíthető
•  A kávé kifolyó és a tejhabosító magassága a pohárnak megfelelően állítható
•  Csészemelegítő
•  Kivehető víztartály: 1.4 l
•  Hosszú élettartamú kerámia őrlőmű
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  Automatikus öblítés a készülék bekapcsolásnál, kikapcsolásnál
•  Calc’nClean: automata vízkőtelenítő és tisztító program
•  Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (250 g)
•  Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat

•  Innovatív SensoFlow System: az innovatív fűtőelem garantálja a 
maximális espresso kávéélményt

•  „One-touch” funkció: Eszpresszó, Kávé, Cappuccino, Latte Macchiato 
elkészítése egy gombnyomásra

•  MilkMagic Pro: a cappuccino és a latte macchiato egyszerűen elkészíthető. 
Öntsük a tejet a pohárba: a többit egy gombnyomással elkészül

•  A kávé kifolyó és a tejhabosító magassága a pohárnak megfelelően állítható
•  Kivehető víztartály: 1.4 l
•  Hosszú élettartamú kerámia őrlőmű
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  Automatikus öblítés a készülék bekapcsolásnál, kikapcsolásnál
•  Calc’nClean: automata vízkőtelenítő és tisztító program
•  Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (250 g)
•  Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat

Automata kávéfőzők

ÚJ! ÚJ!



A ruhásszekrény kedvenc darabjai 
különleges törődést érdemelnek.
Bosch vasalók és gőzállomások közül mindenki igénye szerint választhat. Nagy 
mennyiségekhez, gyakori vasaláshoz ajánljuk a gőzállomásokat, melyek gyorsabb, és 
alaposabb vasalást tesznek lehetővé.
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AdvancedSteam System
Semmit sem bíz a véletlenre, amikor sorra kerül a vasalás. Megbízhat az optimális és 
hatékony gőzkibocsátási sebességgel rendelkező, innovatív AdvancedSteam rendszerben. 
Lehetővé teszi a gőz célzott elosztását az anyag mentén, és mélyebb behatolását az anyagba. 
Hogyan? Egy minőségi rendszer használatával valamint a gőzcsatornák, kimeneti nyílások 
és megvezetők együttműködésével. A célzott gőz megkönnyíti a vasalást, és gyorsabban 
közelebb viszi Önt a céljához: egy halom vasalt ruhához.

i-Temp
Az i-Temp az a funkció, amely lehetővé teszi a gyors és biztonságos vasalást, egyetlen 
hőmérséklet mellett — anélkül, hogy túl sok figyelmet kellene szentelnie ennek a munkának, 
vagy bármilyen beállítást meg kellene változtatnia. A legjobb dolog az, hogy Ön ezt a 
kényelmes funkciót minden vasalható anyagnál élvezheti.

Secure
Nálunk a Bosch-nál a készülékeink biztonsága végtelenül fontos, amit még tökéletesen 
kombináltunk egy további kényelmes szolgáltatással. Jó példa erre a biztonságra az 
intelligens, automatikus kikapcsolás. Ez a funkció gondoskodik a biztonságról, és emellett 
energiát is megtakarít, mivel a vasaló kikapcsol, amikor magára hagyja, vagy hosszú ideig 
nem használja. Ez az igen kényelmes, biztonságos és modern funkció gondoskodik az 
aggódásmentes vasalásról.

Drip-stop
A DripStop funkció egy, a vasalóba beépített szabályozás, amely önállóan szabályozza a 
vízfolyás hőmérsékletét. Ez megakadályozza vízcseppek és a csúnya látványt nyújtó vízfoltok 
megjelenését a ruhán. Végül is semmi sem bosszantóbb, mint amikor egy ruhadarabot vissza 
kell tennie a szennyestartóba, ahelyett, hogy a vasalt ruhák közé tenné. A DripStop még 
alacsony hőmérsékleteken is működik.

3AntiCalc
A jó dolgok hármasával jönnek — ez vonatkozik egy készülék élettartamára is. A 3AntiCalc 
funkció, ahogyan a neve is mutatja, háromszoros tisztítási funkció, amely magában foglalja 
a SelfClean (öntisztítás), Calc’nClean (vízkőtelenítés) és a beépített vízkőtelenítő AntiCalc 
rendszert. Ez hatékonyan megakadályozza a készülékében a vízkőlerakódást, és megbízható 
módon megnöveli Bosch vasalójának élettartamát.
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TDS8060 TDS6080 TDS6041

Gőzállomás   
Serie | 8 VarioComfort

Gőzállomás  
Serie | 6 ProHygienic

Gőzállomás   
Serie | 6 EasyComfort

•  2400 W
•  gőznyomás: 7,2 bar, biztonsági rendszerrel
•  520 g: extra gőz, 3 intenzív gőzlöket, akár 520 g/

perc teljesítménnyel.
•  Tartós gőzmennyiség: 120 g/perc
•  Ceraniumglissée Pro vasalótalp: a legjobb 

siklásért és legmagasabb karcállóságért
•  Integrált automata kábelfeltekerő: 

biztonságosan tárolja a teljes tápkábelt a 
gőzállomásban

•  VarioComfort: Tökéletesen összehangolt 
vasalási programok a kiváló eredményekért

•  „eco”-gomb: akár 20 %-os energiamegtakarítás 
és 30 %-kal kevesebb vízfelhasználás

•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és 
hőmérséklet tökéletes kombinációja minden 
vasalható anyaghoz

•  Calc’n’Clean Perfect: nagyon hatékony 
tisztítási rendszer, időzítővel, mely emlékeztet 
a vízkőtelenítésre

•  Eltávolítható, folyamatosan utántölthető 
víztartály: 1.8 l

•  Függőleges gőzölés a ruhadarabok 
felfrissítésére

•  SecureLock System: a vasaló fixálható a 
gőzállomáson a szállítás és tárolás közbeni 
nagyobb biztonság érdekében

•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági 
kikapcsolás

•  2400 W
•  gőznyomás: 6 bar, biztonsági rendszerrel
•  400 g: extra gőz, 3 intenzív gőzlöket, akár 400 

g/perc teljesítménnyel.
•  Tartós gőzmennyiség: 120 g/perc
•  Ceraniumglissée Pro vasalótalp: a legjobb 

siklásért és legmagasabb karcállóságért
•  higiénia Program: a hőmérséklet, a 

gőznyomás és a szakaszos gőz különleges 
kombinációja eltávolítja a baktériumok akár 
99,99% -át minden vasalható anyagból.

•  VarioComfort: Tökéletesen összehangolt 
vasalási programok a kiváló eredményekért

•  „eco”-gomb: akár 20 %-os energiamegtakarítás 
és 30 %-kal kevesebb vízfelhasználás

•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és 
hőmérséklet tökéletes kombinációja minden 
vasalható anyaghoz

•  Calc’n’Clean Perfect: nagyon hatékony 
tisztítási rendszer, időzítővel, mely emlékeztet 
a vízkőtelenítésre

•  Folyamatosan utántölthető víztartály: 1.5 l
•  Függőleges gőzölés a ruhadarabok 

felfrissítésére
•  SecureLock System: a vasaló fixálható a 

gőzállomáson a szállítás és tárolás közbeni 
nagyobb biztonság érdekében

•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági 
kikapcsolás

•  2400 W
•  gőznyomás: 5,8 bar, biztonsági rendszerrel
•  380 g: extra gőz, 3 intenzív gőzlöket, akár 380 

g/perc teljesítménnyel.
•  Tartós gőzmennyiség: 120 g/perc
•  Ceraniumglissée Pro vasalótalp: a legjobb 

siklásért és legmagasabb karcállóságért
•  „eco”-gomb: akár 20 %-os energiamegtakarítás 

és 30 %-kal kevesebb vízfelhasználás
•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és 

hőmérséklet tökéletes kombinációja minden 
vasalható anyaghoz

•  Calc’n’Clean Perfect: nagyon hatékony 
tisztítási rendszer, időzítővel, mely emlékeztet 
a vízkőtelenítésre

•  Folyamatosan utántölthető víztartály: 1.5 l
•  Függőleges gőzölés a ruhadarabok 

felfrissítésére
•  SecureLock System: a vasaló fixálható a 

gőzállomáson a szállítás és tárolás közbeni 
nagyobb biztonság érdekében

•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági 
kikapcsolás

Gőzállomások

TDN1700P

Vasalódeszka

•  Aktív vasalódeszka
•  Fűtési funkció: megszárítja a ruhát és a vasalódeszka huzatát,  

megakadályozza a vízgőz lecsapódását a vasalódeszkára.
•  Szívási funkció: a gőz mélyen beszívódik az anyagba
•  gőz-fújó funkció: a vasalódeszka anyaga felfújódik, levegőpárnát  

képezve, a kényes anyagok vasalásának eredményességéért
•  Nagy, kihajtható vasalótartó (27 x 37 cm) az akár 7,5 kg-os  

gőzállomások számára.

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
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TDS2140 TDS2110

Gőzállomás Serie | 2 Gőzállomás Serie | 2

•  2400 W
•  gőznyomás: 4,5 bar, biztonsági rendszerrel
•  220 g SteamBoost gőzlöket a nehéz gyűrődések ellen 
•  Folyamatos PulseSteam gőz: 110 g/min 
•  PalladiumGlissée vasalótalp: optimális siklás és nagyfokú karcállóság 
•  „Eco mód: az optimális gőzölési beállítás lehetővé teszi a magas gőz 

teljesítmény elérését kisebb víz- és energiafogyasztás mellett.
•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és hőmérséklet tökéletes 

kombinációja minden vasalható anyaghoz
•  Calc’nClean Easy: hatékony tisztítóprogram egy külön tartállyal a vízkő 

eltávolítására, időzítővel
•  Folyamatosan utántölthető víztartály: 1.5 l
•  Függőleges gőzölés a ruhadarabok felfrissítésére
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági kikapcsolás

•  2400 W
•  gőznyomás: 4,3 bar, biztonsági rendszerrel
•  180 g SteamBoost gőzlöket a nehéz gyűrődések ellen 
•  Folyamatos PulseSteam gőz: 100 g/min 
•  PalladiumGlissée vasalótalp: optimális siklás és nagyfokú karcállóság 
•  „Eco mód: az optimális gőzölési beállítás lehetővé teszi a magas gőz 

teljesítmény elérését kisebb víz- és energiafogyasztás mellett.
•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és hőmérséklet tökéletes 

kombinációja minden vasalható anyaghoz
•  Calc’nClean Easy: hatékony tisztítóprogram egy külön tartállyal a vízkő 

eltávolítására, időzítővel
•  Folyamatosan utántölthető víztartály: 1.5 l
•  Függőleges gőzölés a ruhadarabok felfrissítésére
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági kikapcsolás

TDS4020

Gőzállomás Serie | 4 EasyComfort

•  2400 W
•  gőznyomás: 5,5 bar, biztonsági rendszerrel
•  250 g SteamBoost gőzlöket a nehéz gyűrődések ellen 
•  Folyamatos PulseSteam gőz: 120 g/min 
•  Ceraniumglissée vasalótalp: kiváló siklás és magas karcállóság
•  Eco mód: az optimális gőzölési beállítás lehetővé teszi a magas gőz 

teljesítmény elérését kisebb víz- és energiafogyasztás mellett.
•  EasyComfort: nem kell a hőmérsékletet változtatni és nem kell 

előválogatni. Vasaljon gyorsan, egyszerűen és biztonságosan
•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és hőmérséklet tökéletes 

kombinációja minden vasalható anyaghoz
•  Calc’nClean Easy: hatékony tisztítóprogram egy külön tartállyal a vízkő 

eltávolítására, időzítővel
•  Folyamatosan utántölthető víztartály: 1.4 l
•  Függőleges gőzölés a ruhadarabok felfrissítésére
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági kikapcsolás

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 text-

iliákhoz, illetve akár duplán hajtott anyagokhoz is.
•  Tökéletes gőzfejlesztés függőleges pozícióban is.

ÚJ!

ÚJ! ÚJ!
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Gőzölős vasalók SensorSecure  
funkcióval

TDA703021I TDA70EASY TDA5029210

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

•  3000 W
•  i-Temp: egy hőmérsékletbeállítás minden vasal-

ható anyaghoz. Könnyű, gyors és biztonságos
•  SensorSecure biztonsági rendszer
•  Ceraniumglissée vasalótalp kerámia  

bevonattal, „3-zóna-kimenet”-tel az ideális  
gőz elosztásért és kedvező siklásért

•  Megújult gőzfejlesztő rendszer: még  
hatékonyabb gőzeloszlás

•  Extra gőz: 200 g/perc, tartós gőzmennyiség: 
50 g/perc

•  3AntiCalc háromszoros tisztítási funkció
•  QuickFill: nagy betöltő nyílás
•  Extra hosszú 2,5 m kábel rugalmas  

csatlakozással és kábelfeltekerő csiptetővel
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (380 ml)
•  Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás a 

gombok között is

•  2400 W
•  EasyComfort: nem szükséges a vasalási 

hőmérsékletet beállítani
•  i-Temp: egy hőmérsékletbeállítás minden vasal-

ható anyaghoz. Könnyű, gyors és biztonságos.
•  SensorSecure biztonsági rendszer
•  Ceraniumglissée vasalótalp kerámia  

bevonattal, „3-zóna-kimenet”-tel az ideális  
gőz elosztásért és kedvező siklásért

•  Megújult gőzfejlesztő rendszer: még  
hatékonyabb gőzeloszlás

•  Extra gőz: 200 g/perc, tartós gőzmennyiség: 
45 g/perc

•  3AntiCalc háromszoros tisztítási funkció
•  QuickFill: nagy betöltő nyílás
•  Extra hosszú 2.5 m kábel rugalmas  

csatlakozással és kábelfeltekerő csiptetővel
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (380 ml)
•  Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás a 

gombok között is

•  2900 W
•  SensorSecure biztonsági rendszer
•  Ceraniumglissée talp gőzcsatornákkal  

és 3 részes kialakítással - az ideális gőzelosztás 
és könnyed siklás érdekében

•  Megújult gőzfejlesztő rendszer: még  
hatékonyabb  gőzeloszlás

•  Extra gőz: 190 g/perc, tartós gőzmennyiség: 
45 g/perc

•  3AntiCalc háromszoros tisztítási funkció
•  SoftTouch markolat
•  QuickFilling:  nagy betöltő nyílás
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2,5 m)
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (350 ml)
•  Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás  

a gombok között is

TDA3028210

Gőzölős vasaló

•  2800 W
•  Extra gőz: 180 g/perc, tartós gőzmennyiség: 

40 g/perc
•  Megújult gőzfejlesztő rendszer, még  

hatékonyabb gőzeloszlás
•  SensorSecure biztonsági rendszer
•  Többirányú Ceraniumglissée vasalótalp
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció
•  QuickFilling: nagy méretű betöltőnyílás 

fedővel
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2 m)
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (320 ml),
•  SoftTouch markolat és könnyen kezelhető 

gombok
•  Csepegésgátló funkció
•  Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás  

a gombok között is

i-Temp
Ha ezt a funkciót választja,  
a készülék automatikusan 

beállítja a megfelelő hőmérsékletet, 
amely minden vasalható anyaghoz 
alkalmas. A i-Temp funkció megelőzi  
a ruhák sérülését, amely a nem  
megfelelően kiválasztott hőmérséklet 
miatt következne be.

SensorSecure
Ez a különleges megoldás 
kikapcsolja a készülék fűtését, 

amikor a vasaló fogantyúját nem fog-
ják. Így fokozható a biztonság és ener-
gia takarítható meg. Ha a markolatot 
megfogjuk, a vasaló fűt, ha elengedjük, 
a SensorSecure jelzőfény villogással 
jelzi, hogy a készülék ki fog kapcsolni. 
Újra a fogantyúhoz érve a vasaló auto-
matikusan bekapcsol és melegít, amíg 
el nem érte a beállított hőfokot.

PerfectSelection 

PerfectSelection 
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Ceranium-glissée talp
A Ceranium-Glissée talp kiválóan megfelel a vasaló talp-
pal kapcsolatos legmagasabb elvárásoknak is. A speciá-
lis ötvözet tökéletes és könnyed siklást biztosít. Nem kell 
aggódnunk a gombok vagy a zipzárak miatt sem, hiszen 
a Bosch ezen ötvözete rendkívül ellenálló.

Gőzölős vasalók biztonsági  
kikapcsolás funkcióval

TDA503011P TDA5028110 TDA3024110

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

•  3000 W
•  Ceraniumglissée talp optimálisan kialakított 

gőzcsatornákkal és 3 részes kialakítással
•  Extra gőz: 200 g/perc, tartós gőzmennyiség: 

45 g/perc
•  „auto-shut-off” - automatikus  

biztonsági kikapcsolás
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció
•  Csepegésgátló funkció
•  SoftTouch markolat és könnyen  

kezelhető gombok
•  QuickFill: Nagy betöltő nyílás
•  Extra hosszú 2 m kábel rugalmas  

csatlakozással és kábelfeltekerő csiptetővel
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (350 ml)
•  Nemesacél vasalóorr

•  2800 W
•  Ceraniumglissée talp optimálisan kialakított 

gőzcsatornákkal és 3 részes kialakítással
•  „auto-shut-off” - automatikus  

biztonsági kikapcsolás
•  Megújult gőzfejlesztő rendszer:  

még hatékonyabb gőzeloszlás
•  Extra gőz: 180 g/perc, tartós gőzmennyiség: 

40 g/perc
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció
•  Csepegésgátló funkció
•  SoftTouch markolat és könnyen  

kezelhető gombok
•  QuickFill: Nagy betöltő nyílás
•  Extra hosszú 2,5 m kábel rugalmas 

 csatlakozással és kábelfeltekerő csiptetővel
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (350 ml)
•  Nemesacél vasalóorr

•  2400 W 
•  Extra gőz: 150 g/perc, tartós gőzmennyiség: 

40 g/perc
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági 

kikapcsolás
•  Többirányú Ceraniumglissée vasalótalp
•  Megújult gőzfejlesztő rendszer:  

még hatékonyabb  gőzeloszlás
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció
•  QuickFilling: nagy betöltőnyílás fedővel
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2 m)
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (320 ml)
•  SoftTouch markolat és könnyen kezelhető 

gombok
•  Csepegésgátló funkció
•  Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás  

a gombok között is
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Gőzölős vasalók biztonsági  
kikapcsolás funkcióval

TDA102411C TDA1024110 TDA2630

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

•  2400 W 
•  Palladium-glissée vasalótalp talp  

optimálisan kialakított gőzcsatornákkal  
és 3 részes kialakítással

•  „auto-shut-off” - automatikus  
biztonsági kikapcsolás

•  Extra gőz: 140 g/perc, tartós gőzmennyiség: 
35 g/min

•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció
•  Csepegésgátló funkció
•  SoftTouch markolat és könnyen  

kezelhető gombok
•  QuickFill: Nagy betöltő nyílás
•  Extra hosszú 3 m kábel rugalmas  

csatlakozással és kábelfeltekerő csiptetővel
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (300 ml)
•  Nemesacél vasalóorr 

•  2400 W
•  Palladium-glissée  vasalótalp talp
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági 

kikapcsolás
•  Extra gőz: 130 g/perc, tartós gőzmennyiség: 

35 g/perc
•  Függőleges gőzölés
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció
•  Csepegésgátló funkció
•  SoftTouch markolat és könnyen  

kezelhető gombok
•  QuickFill: Nagy betöltő nyílás
•  Extra hosszú 1,9 m kábel rugalmas  

csatlakozással és kábelfeltekerő csiptetővel
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (300 ml)
•  Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás  

a gombok között is

•  2200 W
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági 

kikapcsolás
•  Palladium-glissée talp - speciálisan  

kialakított gőzcsatornák és a „3 zóna kimenetel
•  Extra gőz: 90 g/perc, tartós gőzmennyiség:  

30 g/min
•  Függőleges gőzölés
•  Fokozatnélküli hőmérséklet-választás
•  Csepegésgátló funkció
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció - 

self-clean, calc’n’clean és beépített anti-calc 
rendszer

•  Hosszú, 1,9 m textil zsinór, flexibilis csatlako-
zással

•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (290 ml)

secure 
auto off

30 sec.

30 sec. 8 min.

Auto-shut-off funkció  
A funkciónak köszönhetően Önnek nem kell 
többé azon aggódnia, hogy vajon kikapcsolta-e  

a készüléket. Biztos lehet benne, hogy igen.
Magas szintű biztonság a 3-féle automata kikapcsolásnak 
köszönhetően:
• Vízszintesen 30 mp után,
• Oldal helyzetben 30 mp után,
• Függőleges helyzetben 8 perc után.



 | 43

TDA3024010 TDA2329 TDA2610

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

•  2400 W
•  Extra gőz: 150 g/perc , tartós gőzmennyiség: 

40 g/perc
•  Többirányú Ceraniumglissée vasalótalp
•  Megújult gőzfejlesztő rendszer:  

még hatékonyabb  gőzeloszlás
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció
•  QuickFilling: nagy betöltőnyílás fedővel
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2 m), 
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (320 ml)
•  SoftTouch markolat és könnyen  

kezelhető gombok
•  Csepegésgátló funkció
•  Nemesacél vasalóorr - könnyed vasalás  

a gombok között is

•  2200 W
•  Palladium-glissée vasalótalp
•  Extra gőz: 70 g/perc, tartós gőzmennyiség:  

22 g/perc
•  Függőleges gőzölés
•  Fokozatnélküli hőmérséklet-választás
•  3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció - 

self-clean, calc’n’clean és beépített  
anti-calc rendszer

•  2100 W
•  Palladium-glissée talp - speciálisan  

kialakított gőzcsatornák és a „3 zóna kimenetel”
•  Vékony vasalótalp-csúcs, megkönnyíti  

a gallérok és gombok közötti vasalást
•  Extra gőz: 90 g/perc, tartós gőzmennyiség:  

30 g/min
•  Fokozatnélküli hőmérséklet-választás
•  2AntiCalc: dupla vizkőtelenítő rendszer -  

self-clean és calc’n’clean rendszer
•  Hosszú, 1.9 m textil zsinór, flexibilis  

csatlakozással
•  Nagyméretű, átlátszó víztartály (290 ml)
•  Nagyméretű működésjelző

Vízkőtelenítő rendszerek
2AntiCalc: kétszeres tisztítási funkció. Magában foglalja  
a Self-clean – öntiszítás – funkciót, mely a gőznyílások  
tisztaságáért felel, így biztosítva a gőz szabad útját  
és az ezt kiegészítő speciális beépített ioncserélő funkciót 
(speciális ioncserélő kazetta segítségével).

3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció a vasaló  
hosszabb élettartamáért. 2AntiCalc tisztítási funkció +  
gőzkamra tisztítását magában foglaló calc’n clean rendszer.

Gőzölős vasalók

Száraz vasalók
TLB5000

Száraz vasaló

•  Száraz vasalás: a ruhák hagyományos vasalása gőz használata nélkül
• PalladiumGlissée talp az optimális sikláshoz és magas karcállósághoz
•  Precíz, levehető permetező eszköz a szövet nedvesítésére vasalás
közben a kényelmetlen gyűrődések elleni küzdelemhez
•  1300 W
•  Fokozatnélküli hőmérséklet-választás
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (1.9 m), flexibilis kivezetés,  

káblfeltekerési lehetőség, kábelrögzítő
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A porzsákos porszívók minden  
kihívásra felkészültek

Porzsákos porszívót ajánlunk, amennyiben a 
háztartásban allergiával küszködő családtag él.  
A porzsákkal történő porszívózás ugyanis  
a leghigiénikusabb megoldás – a por így bezárva 
marad a porzsákban. Porzsák csere esetén is. 

Az eredeti g ALL porzsákok
A G ALL porzsákok tökéletesen alkalmasak  
a Bosch porszívókhoz. A legújabb, többrétegű 
textil technológia hosszabb használati időt 
és hatékony porfelszedést biztosít, akkor is, 
amikor a porzsák már kezd megtelni.

Előnyök egy pillantásra:
•  Ideális porallergiás emberek számára
•  Különösen higiénikus porszívózás
•  Csendesebb működés

A Bosch G ALL porzsák  minden jelenlegi 
Bosch porszívó típushoz használható. Így 
biztos lehet benne, hogy a megfelelő 
porzsákot vásárolja. A porzsák biztosítja  
a porszívó motor optimális védelmét, így  
a készülék hosszú élettartamát.

100%
Boschra

tervezve

A négyrétegű, szakadásmentes anyagból 
készült eredeti Bosch G  ALL porzsák  
a legjobb szűrést biztosítja, és megvédi  
a motort a túlterheléssel szemben.  

99,9%
szűrés

A Bosch PowerProtect porzsák akár 
60%-kal több szívóerőt biztosít még  
akkor is, amikor a porzsák telítődni kezd.

Akár  

60%-kal  

több  

szívóerő *
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QuattroPower System 
a Bosch 4 elemből álló 
technológiai újdonsága, 

mely kiváló tisztítási eredményt 
biztosít alacsony energiafogyasztás 
mellett: tökéletesen záródó készü-
lékház, nagy teljesítményű tartozé-
kok, PowerProtect porzsák, 
HiSpin motor.

PowerProtect Sytem 
Kiváló tisztítási teljesít-
mény még tele porzsák 

esetén is. A rendszer elemei:
•  Megnövelt porzsák tároló rekesz, a 

minél nagyobb porzsák kapacitás 
érdekében

•  Többrétegű porzsák kialakítás a 
hatékonyabb szűrésért

•  Maximális légáramot biztosító 
szűrők

* Energiahatékonysági osztályok besorolása az EU No. 665/2013 alapján: A+++ - D

BgL8ZOO  Zoo’o ProAnimal BgL45500 BgL4A500 ProPerform Plus

Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó

•  AirTurbo System: hatékony légáram és erőtel-
jes teljesítmény turbókefe által

•  PowerProtect System: a hosszantartó szívó-
hatásért, még tele porzsák esetén is

•  Mosható hEPA higiéniai szűrő
•  Kifejezetten csendes átkapcsolható SilentCle-

an Premium szívófej 
•  Innovatív ProAnimal turbókefe: TwinBrush 

dupla forgókefe a por és az állatszőrök haté-
kony eltávolítása érdekében. 

•  15 m hatótávolság
•  Áttetsző AirBumper™ ütközésgátló a bútorok 

és falak védelmében
•  Bionic filter: a nemkívánatos szagok semle-

gesítésére
•  ProAnimal turbófeke, keménypadló szívófej, 

rés- és kárpitszívófej, XXL kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: C*
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: B
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 74 dB

•   „4A’”: a legjobb minősítés minden kategóriá-
ban az energiacímke (EU No. 665/2013) alapján

•  QuattroPower System: a Bosch 4 elemből 
álló technológiai újdonsága, mely kiváló tisztítá-
si eredményt biztosít alacsony energiafogyasz-
tás mellett.

•  PowerProtect System: a hosszantartó szívó-
hatásért, még tele porzsák esetén is

•  Mosható hEPA higiéniai szűrő
•  SilenceSound System: csendes légáramlás, 

több rétegű hangszigetelés és vibrációmentes 
motor design kialakítás.

•  Keménypadló szívófej, rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: A
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 75 dB

•  „4A’”: a legjobb minősítés minden kategóriá-
ban az energiacímke (EU No. 665/2013) alapján 

•  QuattroPower System 
•  PowerProtect System 
•  PureAir higiéniai szűrő 
•  Kifejezetten csendes átkapcsolható SilentCle-

an Premium szívófej 
•  Keménypadló szívófej, rés- és kárpitszívófej 
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A*
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: A
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 77 dB

PerfectSelection 

PerfectSelection 
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Az Európai Energiacímke segít  
eligazodni a porszívók 
tulajdonságai között!

BgB45332 ProEnergy Silence BgB45330 ProPower BgL3A230 ProPower

Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó

•  QuattroPower System
•  PowerProtect System
•  Mosható HEPA H14 higiéniai szűrő
•  SilenceSound System: csendes légáramlás, 

több rétegű hangszigetelés és vibrációmentes 
motor design kialakítás.

•  Kifejezetten halk, átkapcsolható SilentClean 
Premium szívófej az extranagy takarítási 
hatékonyságért. 

•  Keménypadló szívófej, rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: C
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint:69 dB

•  QuattroPower System
•  PowerProtect System
•  Mosható HEPA H13 higiéniai szűrő
•  SilenceSound System: csendes légáramlás, 

több rétegű hangszigetelés és vibrációmentes 
motor design kialakítás.

•  Kifejezetten csendes átkapcsolható SilentClean
Premium szívófej 
•  Rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: C
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 74 dB

•  Új, innovatív hiSpin Motor aerodinamikus 
kialakítással és tökéletesen kalibrált légáram-
lással 

•  PowerProtect System
•  Mosható HEPA H13 higiéniai szűrő 
•  Keménypadló szívófej, rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: D
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: B
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 79 dB

A porszívók legfontosabb jellemzői 
összehasonlíthatóvá váltak, így a vásárlást megelőző 
döntések könnyebben meghozhatók.

2017 szeptembertől új energiacímkével 
találkozhatunk a porszívókon. A szabályozás biztosítja 
a porszívók megfelelő takarítási hatékonyságát, a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele 
mellett. 

Keresse Ön is a leghatékonyabb takarítási értékeket, 
és a legjobb por-visszabocsátású porszívókat!

* Energiahatékonysági osztályok besorolása az EU No. 665/2013 alapján: A+++ - D

 A

 B

 C

 D

 A++

 A+++

 A+

665/2013 - II

 A+++
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BgL3hYg Prohygienic BgL3A230C BgL3A117

Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó

•  QuattroPower System
•  PowerProtect System
•   HEPA U15: UltraAllergy filter, kifejezetten
allegiásoknak ajánlott, mosható porszívó szűrő
•  Keménypadló szívófej, matrac szívófej, rés- és
kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: C*
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: A
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 77 dB

•  Új, innovatív hiSpin Motor aerodinamikus 
kialakítással és tökéletesen kalibrált légáram-
lással 

•  PowerProtect System
•  PureAir higiéniai szűrő 
•  Könnyű használat és tárolás a könnyű, 
kompakt design következtében (4,3 kg).
•  Rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: D
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: D
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 79 dB

•  Új, innovatív hiSpin Motor aerodinamikus
kialakítással és tökéletesen kalibrált légáramlással 
•  PowerProtect System
•  Mikroszűrő
•  Tartozékként 5 porzsák hozzácsomagolva, így 

csökkentve az üzemeltetési költségeket
•  Rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: E
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: D
•  Porvisszabocsátás: B
•  Zajszint: 79 dB

BSg6A212 BSg6A210A  BgL2UB110

Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó Porzsákos porszívó

•  Új, innovatív hiSpin Motor aerodinamikus 
kialakítással és tökéletesen kalibrált 
légáramlással 
•  PowerProtect System
•  Nagy teljesítmény kézreálló formában a 
gyors és egyszerű porszívózásért.
•  Mikroszűrő
•  Keménypadló szívófej, rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: D
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: B
•  Zajszint: 79 dB

•  Új, innovatív hiSpin Motor aerodinamikus 
kialakítással és tökéletesen kalibrált 
légáramlással 
•  PowerProtect System
•  Nagy kapacitás: nagy porzsák kapacitás a
kompakt méret ellenére is
•  Mikroszűrő
•  Rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: D
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: D
•  Porvisszabocsátás: B
•  Zajszint: 79 dB

•  Új, innovatív hiSpin Motor aerodinamikus 
kialakítással és tökéletesen kalibrált 
légáramlással 
•  Mikroszűrő
•  Nagy porzsák kapacitás a kompakt méret
ellenére
•  Rés- és kárpitszívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: B *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: E
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: D
•  Porvisszabocsátás: B
•  Zajszint: 80 dB

Porzsákos porszívók

x5

* Energiahatékonysági osztályok besorolása az EU No. 665/2013 alapján: A+++ - D
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Porzsák nélküli porszívók, praktikus 
megoldás, többletköltségek nélkül

A porzsák nélküli porszívókat ajánljuk, amennyiben a családban senki nem küzd 
allergiával. Kifejezetten praktikus a használatuk, főleg nagyobb területeken, és gyakori 
használat esetén. 

A Bosch porzsák nélküli porszívó választékában különösen egyszerűen tisztítható, 
könnyen kezelhető készülékeket talál.

Könnyen tisztítható portartályok
Az innovatív, mosható portartály 
szűrők a készüléket teljes 
élettartamán keresztül elkísérik.

Előnyök egy pillantásra:
•  Időt takarít meg az egyszerű 

kezelés által
•  Pénzmegtakarítás érhető el, mivel 

nincs szükség porzsák vásárlására
•  Környezetbarát megoldás, nem 

keletkezik hulladék, mint 
a porzsákok használata esetén
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Porzsák nélküli porszívók

BgS5RCL Relaxx’x BgC3U330 BgC2U230

Porzsák nélküli porszívó Porzsák nélküli porszívó Porzsák nélküli porszívó

•  Porzsák nélküli SensorBagless™ technológia
•  QuattroPower System
•  SensorControl System: folyamatos  

teljesítmény ellenőrzés
•  SilenceSound System™
•  RotationClean szűrőtisztító rendszer,  

portartály egyszerű eltávolítása és kiürítése
•  Élettartamon át tartó szűrők: szűrőkazetta 

GORE™ CLEANSTREAM® membránnal és 
mosható hEPA higiénia szűrővel

•  SilenceSound SystemTM 

Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: C
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: B
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 71 dB

•  Porzsák nélküli SensorBagless™ technológia
•  QuattroPower System
•  SensorControl System: folyamatos  

teljesítmény ellenőrzés
•  SilenceSound System™
•  EasyClean  szűrőtisztítási rendszer
•  CrossFlow rendszer a hatékony por  

szétválasztáshoz.
•  Mosható HEPA higiéniai szűrő:
•  Kifejezetten halk, átkapcsolható SilentClean 

Premium szívófej
•  2 részes tartozék: rés- és kárpitszívó fej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: C
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: A
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 79 dB

•  Porzsák nélküli SensorBagless™ technológia
•  SensorControl System: folyamatos  

teljesítmény ellenőrzés
•  hiSpin Motor
•  Mosható hEPA higiéniai szűrő
•  Kompakt méret
•  Portartály könnyű kezelhetősége:  

egyszerű eltávolítás és kiürítés
•  Kifejezetten halk, átkapcsolható SilentClean 

Premium szívófej
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: D
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: B
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 79 dB

BgC1UA110 BSgL3B2208 Bag&Bagless

Porzsák nélküli porszívó Porzsákkal és porzsák nélkül  
használható porszívó

•  Porzsák nélküli porszívó
•  hiSpin Motor
•  Hatékony porleválasztási rendszer
•  Higiénia szűrő a tiszta levegőért
•  Kompakt méret
•  Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű 

eltávolítás és kiürítés
•  Átkapcsolható görgős szívófej
•  2 részes tartozék: rés- és kárpitszívó fej
•  2 nagyméretű hátsó kerék, 1 első görgő
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: A *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: E
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: B
•  Porvisszabocsátás: C
•  Zajszint: 80 dB

•  Bag&Bagless: használja a porgyűjtő tartályt  
a költségek csökkentése érdekében, vagy  
a higiénikusabb porzsákot a tisztább levegőért

•  Új, innovatív hiSpin Motor
•  PowerProtect System: a hosszantartó  

szívóhatásért, még tele porzsák esetén is
•  PureAir higiéniai szűrő
•  Átkapcsolható görgős szívófej
•  Speciális szívófej forgácsolási/fúrási 

maradékokhoz
Energiacímke adatok:
•  Energiahatékonyság: B *
•  Takarításhatékonyság / szőnyeg: D
•  Takarításhatékonyság / keménypadló: D
•  Porvisszabocsátás: A
•  Zajszint: 79 dB

SilenceSound System™
Innovatív szigetelő anyagok,  
motorfelfüggesztés, opti-

malizált légáramlás és csökkentett  
zajkibocsátású alkatrészek  
együttesen eredményezik  
az extra csendes működést.

SensorBagless™  
technológia
Szenzor-vezérelt telje-

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

* Energiahatékonysági osztályok besorolása az EU No. 665/2013 alapján: A+++ - D
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Kézi porszívók

Végre! Nincs vezeték! Az első vezeték nélküli porszívó a Boschtól, melynek a tisztítóhaté-
konysága összevethető egy hagyományos porszívóéval.*

SensorBagless 
 A szenzor-vezérelt teljesítményfigyelő rendszernek 
köszönhetően, ez az egyedülálló technológia 

nemcsak, hogy a tisztítási hatékonyság kiváló szintjét 
biztosítja — hanem a karbantartási igényt is minimumon 
tartja. Nincsenek utólagos költségek, mivel  
a mosható, csúcstechnológiás szűrőanyagok ugyanannyi 
ideig eltartanak, mint maga a készülék, és nincs szükség  
semmilyen csere porzsák megvásárlására sem.

Athlet tartozék készlet
A szett tartalmazza a tömlős dugaszolható adaptert, 
a vállszíjat, a kárpitszívó fejet és a rés- illetve fugaszí-

vó fejet, amivel ideálissá válik a kárpitozás és a bonyolultabb 
sarkak tisztítására.

Bosch Lithium-Ion technológia 
A Bosch lítium-ion technológiája már bizonyított 
a Bosch szerszámgépekben és az elektromos 

kerékpárokban, és egyenértékű az újratölthető akkumuláto-
rok nagy teljesítményével és hosszú élettartamával. 
Jellemzőjük az extra hosszú működési idő és a gyors töltési 
idő. Azonkívül ezeknél nem tapasztalható semmilyen 
memória effektus.

AllFloor highPower szívófej 
A gépesített kefe üzemi fordulatszáma körülbelül 
5000 percenként, ez azt jelenti, hogy minden 

padlótípusnál alapos tisztítási eredményt ér el, például 
parkettánál, szőnyegnél vagy akár járólapoknál is.

BCh6ATh25K
Bosch Athlet 25.2V

BCh6ZOOO
Bosch Zoo’o 25.2V 

Vezeték nélküli kéziporszívó Vezeték nélküli kéziporszívó

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

•  Extra hosszú, akár 60 perc üzemidő
•  AllFloor highPower elektromos szívófej 
•  SensorBagless™ technológia
•  3 teljesítményszint
•  SensorControl: intelligens LED kijelzés, ha a tisztítás már szükségszerű
•  Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű eltávolítás és kiürítés
•  Higiénia szűrő a tiszta levegőért
•  Tartozék szett: felcsatolható vállszíj, szívócső, résszívó és kárpitszívó
•  Easy Clean System: könnyen eltávolítható és tisztítható a szívófej 

kefehengere
•  Rövid töltési idő

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

•  Extra hosszú, akár 60 perc üzemidő
•  ProAnimal Brush kefe elektromos szívófej 
•  SensorBagless™ technológia
•  3 teljesítményszint
•  SensorControl: intelligens LED kijelzés, ha a tisztítás már szükségszerű
•  Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű eltávolítás és kiürítés
•  Higiénia szűrő a tiszta levegőért
•  ProAnimal kiegészítő készlet tartalma: további rövid nyél, felcsatolható 

adapter szívócsővel és vállpánttal, kárpit-, rés- és autós ülés tisztító szívófej
•  Easy Clean System: könnyen eltávolítható és tisztítható a szívófej 

kefehengere
•  Rövid töltési idő

* porfelszedési hatékonyság (szálak, poros szőnyeg és keménypadlóra hasadékokkal) 
 egy Bosch vezetékes porszívóhoz (BSG6B100, 600 W) viszonyítva.
Az EN 60312 szerint tesztelve.
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BBh52550  
Bosch LithiumPower 25.2V

BBh21622 Readyy’y BBhMOVE1N – gyöngyház fehér
BBhMOVE2N – éjfekete
BBhMOVE5N – metál barna/antracit

Porszívó Kézi porszívó 2 in 1, akkus kéziporszívó

•  Magas tisztítóteljesítmény  
minden padlófelületen 

•  SensorBagless technológia
•  Rendkívül hosszú működési idő: akár 50 perc
•  Bosch Lithium-Ion technológia: hosszú 

élettartamú, erős teljesítményű akkumulá-
tor: hosszú működési idő, rövid töltési idő

•  AllFloor HighPower szívófej: minden padlótípus 
tökéletes tisztítása

•  EasyClean System
•  SensorControl, LED-jelzés ha szükséges 

porzsákot üríteni
•  3 teljesítményfokozat
•  Soft Touch markolat
•  Súly: 3 kg

•  2 in 1: Kézi porszívó és morzsaporszívó 
egy készülékben

•  Minden padlófajtához alkalmazható
•  2 teljesítmény szint
•  Mosható szűrő
•  EasyClean System: könnyen eltávolítható  

és tisztítható a szívófej kefehengere
•  Maximális rugalmasság: porszívózzon megköté-

sek nélkül a bútorok körül és alatta, hála a 
rendkívül flexibilis szívófej kialakításnak

•  Stabil parkolóállás, így a tárolás egyszerű, 
helytakarékos, valamint bármely konnektorról 
tölthető

•  Új fejlesztésű Ni-Mh akku: környezetbarát és 
hosszú élettartam

•  Cserélhető akkumulátor
•  Extra hosszú, akár 32 perc üzemidő
•  Súly: 3 kg

•  2 in 1: Kézi porszívó és morzsaporszívó 
egy készülékben

•  Működési idő: akár 15 perc.
•  Egyszerűen - rögzítés nélkül - tárolható
•  Könnyedén összecsukható, helytakarékos
•  Elektronikus kefe
•  Új fejlesztésű Ni-MH akku: környezetbarát  

és hosszú élettartam
•  Akkumulátor névleges feszültsége: 14,4 V
•  BBHMOVE5N: akkumulátor névleges  

feszültsége: 18 V
•  Mosható szűrő

BhN09070 

Morzsaporszívó 

•  Környezetbarát, újratölthető NiMh 
akkumulátor, 9,6 V
•  Működési idő: akár 9 perc.
•  high Airflow rendszer nagyhatékonyságú
porelválasztással
• Mosható szűrő
• Egyszerűen üríthető por tartály 
•  Résszívó fej 
•  Töltés telítettség kijelző
•  Töltési idő: 12-16 óra
•  Soft Touch markolat
•  Súly: 1 kg
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