
Hosszantartó 
kávéélmény  
a Bosch automata 
kávéfőzőkkel.
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Most ajándék tisztítószer csomaggal!

A promóció időtartama:  
2017. november 1. - december 31.



Használjon eredeti 
Bosch tisztítószereket, 
hogy sokáig  
élvezhesse a tökéletes 
kávéaromát!
Válasszon Ön is a Bosch automata kávéfőző készülékei 
közül! A Bosch technológia megfelel a legmagasabb 
minőségi, műszaki, és design elvárásoknak. 

Annak érdekében, hogy Ön sok éven keresztül  
élvezhesse a fantasztikus kávék aromáját, használjon 
eredeti Bosch tisztítószereket, melyek biztosítják  
a készülék hosszú élettartamát!

Amennyiben 2017. november 1. és 2017. december 31. 
között Bosch automata kávéfőző készüléket* vásárol, 
megajándékozzuk 10 alkalomra elegendő tisztító-
szer csomaggal, mely tartalmazza a vízkőtelenítő  
folyadékot, valamint a tisztító tablettát.

Önnek nem kell mást tennie,  
mint feltölteni a vásárlást igazoló 
számlát, vagy  
a típusszámot tartalmazó  
pénztári blokkot honlapunkra.  
Az ajándék tisztítószer  
csomagot futárszolgálat  
szállítja Önnek házhoz!

További részletekért, valamint a regisztrációhoz látogasson el 

a www.bosch-home.com/hu/promociok/ajandektisztitoszer 

oldalra!

*Az akcióban résztvevő készülékek:TES60523RW,  
TES60321RW, TES51521RW, TIS30321RW, TIS30129RW
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A kávé elkészítése 
igazi művészet. 
Itt az ideje, hogy  
megismerje  
művészeinket!
A baristák igazi rítus szerint végzik munkájukat. Abszolút 
magabiztosan kezelik a kávéfőzőt, és minden kézmozdu-
latukkal egy aprólékosan megkomponált koreográfiát 
követnek. Innovatív technológiájával a Bosch sikerrel 
ültette át ezeket a szakmai fogásokat Vero automata 
kávéfőzőinél. VeroAroma vagy VeroCafe: még soha  
nem volt ennyire egyszerű ízletes kávékat készíteni, 
amelyek ráadásul mindig tökéletesen sikerülnek.



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 intelli-
gens 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!

OneTouch funkció
Akármilyen kávét szeret – legyen  
az eszpresszó, kapucsínó vagy latte  

macchiato – a OneTouch funkciónak köszönhetően  
egy gombnyomásra elkészítheti.

AromaPro funkció 
Ideális nyomás az optimális aroma kinyeréséhez!

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

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

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



TES60523RW VeroAroma

Automata kávéfőző

•  Innovatív „SensoFlow System” fűtőelem
•  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

•  Magas minőségű CeramDrive kerámia  
őrlőegység

•  Vízpumpa, 19 bar nyomás
•  MilkClean: gyors és kényelmes a tejrendszer 

tisztítása - gombnyomásra egy gőzlökettel, az 
optimális higiénia elérése érdekében

TES51521RW VeroCafe LattePro

Automata kávéfőző

•  Innovatív „SensoFlow System” fűtőelem
•  AromaPro Concept: ideális nyomás  

az optimális aroma kinyeréshez
•  Magas minőségű CeramDrive kerámia  

őrlőegység
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  „One-touch” funkció
•  AromaDouble Shot: extra erős kávé tökéletes 

aromával, kompromisszumok nélkül
•  MilkSteam Pro tejhabosító - egyedülálló  

módon integrált kávé- és tejkifolyó rendszer: 
tejes italok egy gombnyomásra, hála  
a kávékifolyóba épített tejhabosítónak

TES60321RW VeroAroma

Automata kávéfőző

•  Innovatív „SensoFlow System” fűtőelem
•  AromaPro Concept: ideális nyomás  

az optimális aroma kinyeréshez
•  „One-touch” funkció
•  AromaDouble Shot: extra erős kávé tökéletes 

aromával, kompromisszumok nélkül
•  Magas minőségű CeramDrive kerámia  

őrlőegység
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  MilkClean: gyors és kényelmes a tejrendszer 

tisztítása - gombnyomásra egy gőzlökettel, az 
optimális higiénia elérése érdekében



TIS30321RW VeroCup 300

Automata kávéfőző

•  Innovatív SensoFlow System
•  „One-touch” funkció
•  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

•  Csészemelegítő
•  Hosszú élettartamú kerámia őrlőmű
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  Calc’nClean: automata vízkőtelenítő és tisztító 

program

TIS30129RW VeroCup 100

Automata kávéfőző

•  Innovatív SensoFlow System
•  „One-touch” funkció
•  MilkMagic Pro: a cappuccino és a latte 

macchiato egyszerűen elkészíthető. Öntsük a tejet 
a pohárba: a többit egy gombnyomással elkészül

•  Hosszú élettartamú kerámia őrlőmű
•  Vízpumpa, 15 bar nyomás
•  Calc’nClean: automata vízkőtelenítő és tisztító 

program

ÚJ!

ÚJ!
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Vízkőtelenítő folyadék

A vízkő elleni védekezés 
jelentősen befolyásolja  
az automata kávéfőzők 
élettartamát. 

A Bosch vízkőtelenítő  
folyadék optimális megoldás 
az automata kávéfőzők 
vízkőtelenítő programjának 
használatához. 

2 az 1-ben: eltávolítja  
a vízkövet, és véd  
a korrózió ellen. 

Tisztító tabletta

Tökéletes aroma a tökéletes tisztítás hatására.

Megtisztítja az automata kávéfőző készülék  
őrlőegységét az olajos lerakódásoktól.

A tisztító tabletta működését Bosch automata kávéfőzők 
automatikus tisztítóprogramjához igazítottuk.

Keressen minket a Facebook-on:  
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag

www.bosch-home.com/hu


