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“ When you set high standards for your own products, you are faced 
with the fact that the favorable results of your own products are 

pushed down by what others deliver. ”
                     
                  

                   ROBERT BOSCH
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Bosch in every Detail: Our home appliances represent uncompromising quality, technical
perfection and maximum reliability

บ๊อชในทุกรายละเอียด เครื่องใช้ไฟฟ้าจากบ๊อช สะท้อนคุณภาพระดับช้ันน�า เทคโนโลยีที่สมบูรณ์แบบ และคุณภาพที่

คุณเช่ือมั่น
 

Kneading dough, slicing vegetables or making
your own pasta : with our kitchen equipment, you’ll get 
all the right support in the kitchen.

Visionary and unique : Experience a new
standard of bagless vacuum cleaning
with SensorBagless™ Technology from Bosch.

We can’t cancel out everyday life for you. But we 
can make it much easier for you – by offering you 
absolute peak performance. Because Bosch home 
appliances represent uncompromising quality,
technical perfection and maximum reliability.

Espresso, cappuccino or latte macchiato – with the fully 
automatic Bosch coffee machines, you can enjoy the 
perfect aroma of your favorite drink cup after cup.

To make sure everything runs smoothly when it comes to 
laundry, our ironing appliances combine comfort, safety and 
extraordinary power.

ไม่ว่าจะเป็นการนวดแป้ง การหั่นผัก หรือการท�าเส้นพาสต้า
โฮมเมด คุณก็สามารถสร้างสรรค์หลากหลายเมนูได้ตามที่

ต้องการจากห้องครัวที่บ้าน เพียงมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากบ๊อช 

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากบ๊อช มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ชีวิตประจ�าวัน
งา่ยขึน้ เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบอ๊ชจะช่วยแบง่เบางานบา้นใหก้บัคุณ 
ท�าให้คุณมั่นใจได้ว่างานบ้านจะเสร็จเร็วขึ้น มีเวลาว่างมากขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เราสามารถท�าให้การท�างานบ้านเป็นเรื่องง่ายส�าหรับคุณ
ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าจากบ๊อช ที่มาพร้อม
คุณภาพระดับโลก เทคโนโลยีเพื่อความสมบูรณ์แบบ มั่นใจได้
เต็มที่กับผลิตภัณฑ์ของเรา

เอสเพรสโซ่ คาปูชิโน หรือลาเต้ – ไม่ว่ากาแฟถ้วยโปรดของคุณ
จะเป็นแบบไหน เพียงคุณมีเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติจากบ๊อช
ก็สามารถเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมๆ ของกาแฟถ้วยโปรดได้
แบบไม่มีเบื่อ

เพื่อผลลัพธ์ของการรีดผ้าที่มีแต่ความเรียบ ลื่น เตารีดไอน�้า
ในรุ่นต่างๆ ของเราจึงได้มีการผสมผสานคุณสมบัติต่างๆ
ไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่สะดวกสบาย
ความปลอดภัย และประสิทธิภาพที่เหนือระดับ

Versatility

Performance

Quality
Convenience

Power

Bosch in every detail
บ๊อซในทุกรายละเอียด

Technology for life
starts with the details.
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Floor care products
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องดูดฝุ่น 

Dust comes back.
Our high quality standards 
never go away.
Bosch offers the right solution for every floor care challenge – in a consistently high quality. 
Our vacuum cleaners are matched to the particular needs of your household: kind to 
sensitive wood floors, tough on animal hairs, easy to handle and with an exemplary 
power consumption. And the best thing is that you can choose the one that suits you 
best.

เครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อชขอแนะน�าเครื่องดูดฝุ่นที่เหมาะกับการใช้งานของคุณในทุกพื้นผิว
เหมาะทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้ที่ต้องการการดูและรักษาเป็นอย่างดี หรือแม้แต่ขนสัตว์
ที่ยากจะท�าความสะอาด ก็สามารถขจัดออกไปได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องดูดฝุ่นที่มาพร้อม
มอเตอร์ก�าลังสูง ไม่ว่างานแบบไหน คุณก็สามารถเลือกให้เหมาะกับความต้องการของคุณ 
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Relaxx’x ProSilence66 Vacuum cleaner
เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่องรุ่น Relaxx’x ProSilence66

Pure power without the roar.
Unique SensorBagless™ Technology: incredibly quiet and powerful with
minimal maintenance required

Incredibly quiet sound level (66dB[A]) thanks to the integrated
SilenceSound System

Fully automated SelfClean System: no contact with dust during the filter cleaning 

Thorough cleaning results with exceptionally low power consumption
thanks to energy-saving Compressor Technology

ด้วยระบบ SilenceSound จึงท�างานเงียบเป็นพิเศษ ด้วยระดับเสียง
เพียง 66 เดซิเบล

ระบบ SelfClean อัตโนมัติ หมดปัญหากับการต้องสัมผัสกับฝุ่น และฟิวเตอร์ในระหว่าง
ท�าความสะอาด

ระบบ Compressor® Technology มอเตอร์ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใช้พลังงานต�่าสุด 

เทคโนโลยี SensorBagless™ ท�างานเงียบ แต่ก�าลังดูดสูง
ไม่ต้องเปลี่ยนถุงดูดฝุ่น 



Easy to
Clean
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Zoo’o ProAnimal vacuum cleaners
เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่องรุ่น Zoo’o ProAnimal 

Bagless with no follow-up costs.
For high airflow and powerful turbo brush performance. Removes pet hairs very thoroughly.

GORE, CLEANSTREAM, GORE-TEX and symbols are brands of
W.L. Gore & Associates. 

With powerful and easy-to-clean carpet and upholstery nozzle, as well as hard floor nozzle.

Quiet and incredibly powerful with minimal maintenance required.

If required, the integrated sensor automatically activates the innovative self-cleaning system.

The exhaust air is cleaner than the ambient air. Suitable for allergy sufferers.

Cartridge filter with GORE™ CLEANSTREAM® membra-ne and washable lifetime
HEPA hygienic filter – last for an entire appliance lifetime.

ระบบ AirTurbo เพื่อการหมุนเวียนอากาศที่มีประสิทธิภาพและพลังดูดที่เพิ่มมากขึ้น ช่วยให้สามารถดูดขนสัตว์เลี้ยงได้ดี

ชุดหัวดูด Animal 360™ มาพร้อมกับหัวดูดพรม หัวดูดเฟอร์นิเจอร์ และหัวดูดพื้นทรงพลัง เครื่องหมายการค้าจากบ๊อช

เทคโนโลยี SensorBagless™ เพื่อการท�างานที่มีความเงียบและประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องดูดฝุ่น โดยไม่ต้องจัดการดูแลบ่อย

ระบบ SelfClean จะเริ่มท�างานเมื่อตรวจจับได้ว่าเครื่องดูดฝุ่นต้องการการท�าความสะอาด

ด้วยแผ่นกรอง HEPA ที่สามารถถอดล้างท�าความสะอาดได้ ท�าให้อากาศที่ผ่านการกรองสะอาดขึ้น เหมาะส�าหรับผู้ที่มีภูมิแพ้

แผ่นกรองอากาศผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ สามารถถอดล้างท�าความสะอาด และอยู่ได้นานเทียบเท่าอายุของเครื่องดูดฝุ่น

AirTurbo System

Animal 360™ nozzle set

SensorBagless™ Technology

Fully automated SelfClean System

Washable HEPA hygienic filter

Lifetime filter material
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Bagged & Bagless Vacuum cleaner
เครื่องดูดฝุ่นแบบกล่อง และแบบถุง

Product ranges

*Free!
  - Furniture brush
  - Mattress tool

Accessories

Series Appliance Name

Vacuum Cleaner Type

Maximum Power (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Compressor® Technology* / เทคโนโลยี Compressor®

SensorBagless™ Technology / เทคโนโลย ีSensorBagless

RoburtAir™ System / ระบบ RoburtAir

Cleaning System / ระบบท�าความสะอาด

Filter / แผ่นกรองอากาศ

Filteration system / ประเภทแผ่นกรอง

Dust bag and Dust container (L) / ความจุฝุ่น (ลิตร)

Replacement dust bag / ประเภทถุงเก็บฝุ่น

Automatic cable rewind / ระบบเก็บสายไฟอัตโนมัติ

Operation Radius (m) / รัศมีการท�างาน (เมตร)

Weight (kg) / น�้าหนัก (กิโลกรัม)

Noise level (dB) / ระดับเสียง  (dB)

Special remark / คุณสมบัติพิเศษ

Zoo'o turbo nozzle / หัวดูดส�าหรับขนสัตว์

XXL upholstery nozzle / หัวดูดเบาะขนาดใหญ่

Parquet nozzle / หัวดูดพื้นปาร์เก้

Crevice nozzle / หัวดูดฝุ่นมุมห้อง

Upholstery nozzle / หัวดูดเบาะและโซฟา

Furniture brush / หัวดูดเฟอร์นิเจอร์

16,900 9,990 6,990 5,990 5,990 3,990 2,590 2,290

Relaxx’x Runn'n Relyy'y         Compact         Compact        Compact          Compact          Compact

          Bagged           Bagged Bagged&Bagless   Bagged&Bagless  Bagged&Bagless         Bagless          Bagless          Bagless          Bagged

17,900

Home Professional

19,900 15,900

XL Upholstery nozzle for fast cleaning, 
Scratch resistent titanium laquering

หัวดูดขนาดใหญ่พิเศษ, สีไททาเนียมกันรอย
ขีดข่วน

SilenceSound System™: extremely quiet 
operation of 66 dB(A)

ระบบการท�างานเงียบถึง 66 dB(A)

EasyClean system, CrossFlow System 
for efficient dust separation

กล่องเก็บฝุ่นถอดท�าความสะอาดได้ง่าย, 
ระบบ CrossFlow เพื่อการแยกฝุ่นที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

EasyClean system, CrossFlow System 
for efficient dust separation

กล่องเก็บฝุ่นถอดท�าความสะอาดได้ง่าย, 
ระบบ CrossFlow เพื่อการแยกฝุ่นที่มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Drilling nozzle for absorbing bore dust HiSpin Motor มอเตอร์ HiSpin
เพ่ือประสทิธภิาพสงูสดุในการดดูฝุ่น

ดว้ยพลงังานต�่าสดุ

 Came with Animal 360 acccesory kit: 
Special solution for pet owners an

all surfaces
พร้อมอุปกรณ์เสริมชุด Animal 360
เพื่อคนรักสัตว์เลี้ยงบนทุกพื้นผิว 

360o BallConnection™ for maximum hose 
flexibility, Scratch resistent titanium 

laquering
ท่อต่อแบบ 360o BallConnection™ สะดวก
แก่การเคลื่อนไหว, สีไททาเนียมกันรอบขีดข่วน

Titanium
ไทเทเนียม

Black
ด�า

Black
ด�า

Purple Magnolia
ม่วง

Ocean Blue Translucent
น�้าเงินโปร่งแสง

Magic Black Translucent
ด�าโปร่งแสง

Cherry Red Translucent
แดงโปร่งแสง

Fiord blue
น�้าเงิน

Chilli Red
แดง

Titanium
ไทเทเนียม

Red
แดง

SelfClean System
ระบบท�าความสะอาดอัตโนมัติ

GORE™ Tech GORE™ Tech

SelfClean System
ระบบท�าความสะอาดอัตโนมัติ

EasyClean System
ระบบท�าความสะอาดได้ง่าย

EasyClean System
ระบบท�าความสะอาดได้ง่าย

SelfClean System
ระบบท�าความสะอาดอัตโนมัติ

1800W 1200W 1400W 2000W 2300W 1800W2000W 1800W 1700W2500W1800W

Washable HEPA Non-Washable HEPA Washable HEPA Washable HEPA Non-Washable HEPA Washable MicrofilterWashable Microfilter Non-Washable Microfilter Non-Washable MicrofilterWashable HEPAWashable HEPA

TYPE GXXL TYP G TYP GTYP G TYP K TYP K

3.0 3.0 1.9 1.9 4.0 3.53.5 3.0 3.03.04.5

11 11 10 10 10 88 8 8915

9.1 6.7 5.8 5.8 4.3 3.04.8 3.6 3.6

80-82 84-86

6.75.8

72 6675

Roxx’x Home Professional Zoo'o ProAnimal
BGS6PRO2 BGS5SIL66ABSGL5PRO1 BSGL32383 BGN21800BGS3U2000 BSM1805RUBSD3081 BSN1701RUBGS4UGOLD2 BGS5ZOORU

         Bagless          Bagless

Color / สี

Market price (THB) / ราคา (บาท)

Model / รุ่นสินค้า



Quick Charging Ultra lightweight

60
min
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Handstick & Handheld
Vacuum cleaner
เครื่องดูดฝุ่นแบบไม้กวาด และแบบมือถือ

Powerful, cordless 
and with the
longest runtime.
เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สายจากบ๊อช ประสิทธิภาพการ
ท�าความสะอาดเทียบเท่าเครื่องดูดฝุ่นปกต ิ

Allfloor HighPower Brush:

Easy to clean with
EasyClean™ System

Result comparable to
a 2400watt vacuum cleaner*

Lithium-Ion Techonology

Up to 60 minutes of autonomous operation.

Sensor Bagless Technology™:
SensorControl

The motorized Allfloor HighPower Brush is
capable of reaching 5000 revolutions per minute 
and has aerodynamic design that is optimized 
for dirt removal.

Both the brush roll and dust container are easy
to remove.

Lighter and highly durable batteries.

The combination of a motor with long-lasting lithium-ion 
battery (25.5V) allows the Bosch Athlet vacuum to
function up to 60 minutes**

The SensorControl system sends an LED alert 
when the filter needs cleaning.

* Dust pick-up in comparison to a 2400 watt vacuum cleaner (BGL32400) on carpet and hard floor with crevices. Tested according to EN 60312.
** Operation time varies depending on the model and speed setting selected.

หัวแปรงดูดมอเตอร์ก�าลังสูงที่รองรับทุกพื้นผิว มีความ
สามารถในการหมุนสูงถึง 5000 รอบต่อนาที และด้วย
ดีไซน์ที่คล่องตัวท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการก�าจัดสิ่ง
สกปรกได้ดียิ่งขึ้น

ผลลัพธ์เทียบเท่ากับ
เครื่องดูดฝุ่น 2400 วัตต์*

เบากว่า และเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน

ด้วยการผสมผสานของมอเตอร์พร้อมด้วยแบตเตอรี่

ลิเธียมอิออน (2.5 โวลท์) ส่งผลให้เครื่องดูดฝุ่นรุ่น Athlet 
มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ยาวนานถึง 60 นาที**

ระบบควบคุมการเซน็เซอร์ส่งการเตือนด้วยไฟแอลอีดี
เมื่อตัวกรองถึงเวลาที่ต้องท�าความสะอาด

* การเก็บฝุ่นเทียบได้กับเครื่องดูดฝุ่นก�าลังไฟ 2400 วัตต์ (BGL32400) บนพรมและพื้นแข็งของรอยแยก การทดสอบเป็นไปตาม EN60312
** เวลาการท�างานของเครื่องจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับรุ่นของสินค้าและการปรับตัง้ความเร็วที่ได้ถูกเลือกไว้

ทัง้หัวแปรง และกล่องเก็บฝุ่นง่ายต่อการถอดออก

หัวแปรงก�าลังสูงที่รองรับทุกพื้นผิว

ง่ายต่อการท�าความสะอาด
ด้วยระบบ EasyClean™ 

เทคโนโลยี ลิเธียมอิออน

ใช้งานได้ยาวนานถึง 60 นาที

เทคโนโลยี เซน็เซอร์กล่องเก็บฝุ่น SensorBagless™
และระบบควบคุมเซน็เซอร์ SensorControl
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Handstick Vacuum cleaner
เครื่องดูดฝุ่นแบบไม้กวาด

Product ranges

BCH6ATH25 BBH22451 BBH22042 BBH21622BBH21631

Accessories

Vacuum Cleaner Type Readyy’y 2-in-1Athlet

Max. Power rating (Volt) / ก�าลังไฟ 

Filteration System / ระบบกรอง 

Battery Type / ประเภทแบตเตอรี่ 

Dust Bag or Dust container (ml.) / ความจุที่เก็บฝุ่น (มิลลิลิตร)

Cordless / ไร้สาย

Weight (kg.) / น�้าหนัก (กิโลกรัม)

Electric Brush / แปรงไฟฟ้า

Special remark / คุณสมบัติพิเศษ

Charging Station / ที่ชาร์จไฟ

Crevice nozzle / หัวดูดปากแคบ

25.2V 24.0V 20.4V 16.8V16.8V

Li-ion NiMH NiMH NiMHNiMH

900 300 300 300300

3.0 3.2 3.1 3.03.0

Stand Free Stand Free Stand Free Stand FreeStand Free

Washable
Filter

Washable
Filter

Washable
Filter

Washable
Filter

Washable
Filter

Model / รุ่นสินค้า

13,900 7,990 6,990 5,9905,990Market price (THB) / ราคา (บาท)



20 | Handheld vacuum cleaner  Floor care accessories | 21  

Handheld Vacuum cleaner
เครื่องดูดฝุ่นแบบมือถือ

Product ranges

Vacuum cleaner accessories
อุปกรณ์เสริม และถุงส�าหรับเก็บฝุ่น

Accessories
BKS4053 BKS4033

Max. Power rating (Volt) / ก�าลังไฟ 

Filteration System / ระบบกรอง

Battery Type / ประเภทแบตเตอรี่

Dust Bag or Dust container (ml.) / ความจุที่เก็บฝุ่น (มิลลิลิตร)

Cordless / ไร้สาย

Weight (kg.) / น�้าหนัก (กิโลกรัม)

Special remark / คุณสมบัติพิเศษ

18.0V 9.6V

Ni-MH Ni-MH

BBZ41FK

BBZ8SF1
HEPA Filter

HEPA Filter MegaFit SuperTex dust bag MegaFit SuperTex dust bag MegaFit SuperTex dust bag

HEPA Filter HEPA Filter HEPA Filter

BBZ41FG

BBZ153HF

BBZ41GPLUS

BBZ154HF

BBZ41FGXXL

BBZ155HF

1.3 1.1

Wet & Dry Wet & Dry

Washable
Filter

Washable
Filter

Dust 300 ml.
Liquids 40 ml.

Dust 300 ml.
Liquids 40 ml.

*สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในรุ่นที่เหมาะสมได้จากศูนย์บริการลูกค้า หมายเลข 02-975-5353 ในวันจันทร์ถึงเสาร์ เวลา 8.00-18.00น.

Model / รุ่นสินค้า

3,790 2,490Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Food preparation products
ผลิตภัณฑ์กลุ่มประกอบอาหาร

Flex your creative muscle.
We combine the best to ensure you have fun preparing food and achieve perfect 
results: superb design, sophisticated technology and decades of experience.
With Bosch kitchen appliances, you can successfully create everything,
from fine sauces through delicious desserts to freshly squeezed juices in the twinkling 
of an eye.

เราได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณได้สนุกสนานไปกับการท�าอาหาร และภูมิใจกับอาหาร
ที่คุณท�า ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มี ความโดดเด่น ผสมผสานเทคโนโลยีที่ล�้าหน้า
และด้วยประสบการณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน ท�าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช เป็นผู้ช่วยคนส�าคัญที่ท�าให้คุณ
สร้างสรรค์ทุกเมนูได้อย่างที่ใจคิด ไม่ว่าจะเป็นซอสเข้มข้น ขนมหวานแสนอร่อย ไปจนถึง
น�้าผลไม้คัน้สดๆ ทัง้หมดนี้เป็นจริงได้ในพริบตา
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If you cook like a master chef 
and nothing but the best
can satisfy your discerning 
taste, this range of appliances 
will surely delight you with
its power, capacity and
wide array of attachments 
and features. Unleash your 
creativity with the cream of 
the crop.

If whipping up a meal is but 
a simple task to you, the 
Expert range of appliances 
will provide precise
application with a selective 
range of accessories and 
features. This range is 
perfect for simplifying your 
preparation process while 
maintaining the precision in 
your cooking.

If you’ve just begun your 
culinary quest and all you 
need is the bare essentials, 
this is the perfect range of 
appliances for a good start. 
Providing you with the basic 
functions you need to hone 
your craft, these appliances 
will be your trusty assistants 
in your quest.

Regardless of your proficiency in the kitchen,  
we have the right range of food preparation 

appliances for you

Master Expert Enthusiast

Kitchen machine MaxxiMUM
ชุดเครื่องตีแป้งเอนกประสงค์รุ่น MaxxiMUM

Flex your creative muscle.

Longevity, fast and perfect results every time thanks to the most powerful motor on the market at 1600 watts 

Fast and perfect mixing of all ingredients; thanks to the improved planetary mixing system with a unique stirring
movement in three diemensions at the same time

constant mixing speed at all times, even with heavy dough and large quantities, ensures fast and perfect results

More than 120 functions possible: Thanks to the wide variety of accessories.
Includes the 5.4 l stainless steel bowl, Absolute stirring whisk, full-metal beating whisk,
high performance kneading hook, ThermoSafe glass blender 

ชุดครัวอเนกประสงค์ก�าลังสูง มอเตอร์ 1600 วัตต์ ท�างานได้เร็ว และ ประสิทธิภาพการท�างานสูง

ไม่ว่าสไตล์การประกอบอาหารในห้องครัวของคุณจะเป็นอย่างไร
บ๊อชมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับคุณเสมอ

ระบบมอเตอร์ “3D Planetary Mixing” โดยหัวตีจะตีส่วนผสมไปรอบโถแบบ 3 มิติ ท�าให้ ผสมอาหารได้เข้ากันได้ดี และรวดเร็ว

Smart Dough Sensor แม้ผสมแป้งหรืออาหารจ�านวนมากๆ ยังคงให้ความเร็วต่อเนื่อง และสม�่าเสมอในทุกครัง้

มีฟังก์ช่ันให้เลือกมากกว่า 120 ฟังก์ช่ัน มาพร้อมโถผสมอาหารแสตนเลส ความจุ 5.4 ลิตร
หัวตีใบไม้ หัวตีตะกร้อ หัวตีตะขอ และโถป่ันแก้ว ThermoSafe
และยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมได้หลากหลาย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ประกอบอาหาร
เยี่ยงมืออาชีพ และมองหาสิ่งที่ดีที่สุด
เท่านัน้ สินค้าในกลุ่ม Master สามารถ
ตอบสนองความต้องการของคุณได้
อย่างไม่บกพร่อง ด้วยก�าลังไฟ ความจุ 
และความหลากหลายของอุปกรณ์เสริมที่

มีให้เลือกท�าให้คุณสามารถสร้างสรรค์
เมนูได้อย่างเต็มที่

หากคุณก�าลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการ
ประกอบอาหารด้วยตนเอง สิ่งที่คุณ
ต้องการคือเครื่องมือที่จ�าเป็น และผู้ช่วย
ที่ไว้ใจได้ เพื่อการฝึกประกอบอาหาร 
สนิคา้ในกลุม่น้ีจงึเหมาะกบัคณุเป็นอย่างย่ิง 
ด้วยฟังก์ช่ันการท�างานแบบมาตรฐาน
จากบ๊อช

หากคุณชอบการประกอบอาหาร
เป็นชีวิตจิตใจ สินค้าในกลุ่ม Expert 
สามารถท�าให้คุณประกอบอาหารได้
อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยอุปกรณ์เสริม
และฟังก์ช่ันที่ถูกเลือกมาโดยเฉพาะเพื่อ
การเตรียมอาหารที่สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว แต่ยังคงมาตรฐานไว้เต็มเป่ียม

Extreme Power

3D PlanetaryMixing

Smart Dough Sensor

More than 120 functions possible
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Food preparation machine
ชุดเครื่องตีแป้งเอนกประสงค์

Product ranges

MUM48CR1MUM58K20MUM58720MUM59343MUMXL20C

Wattage / ก�าลังไฟ

Speed level / ระดับความแรง

Motor system / ระบบมอเตอร์

Continuous shredder incl. / ชุดใบมีดส�าหรับตัด หั่น ซอย ขูด ผักและผลไม้

Stainless steel bowl / ความจุโถแสตนเลสสตีล

Citrus press / ที่คัน้น�้าส้ม

Safety Lock / ปุ่มเตือนไม่เข้าล็อค

Whisking-Dough-Beating hook / หัวตะกร้อ หัวตะขอ หัวใบไม้

Liquidizer / ความจุโถป่ันน�้าผลไม้

600W1000W1000W1000W1600W

Multi-motion-driveMulti-motion-drive3D Planetary Mixing3D Planetary Mixing3D Planetary Mixing

3.9L3.9L3.9L3.9L5.4L

3 discs4 discs4 discs4 discs

1L1.25L1.25L1.25L1.75L

47777

Model / รุ่นสินค้า

Master Expert Expert Expert Expert

43,900 26,900 24,900 24,900 11,900Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Kitchen machine special accessories
อุปกรณ์เสริมส�าหรับชุดเครื่องตีแป้งเอนกประสงค์

The right accessory to suit every taste.

The lifestyle package PastaPassionThe lifestyle package VeggieLoveThe lifestyle package VitalEmotion The Lifestyle Set Hunting Adventure

with lasagne and tagliatelle attachment for
self made pasta

*for MUMXL and MUM5

with continuous shredder incl. three standard disks, additional Asia
vegetable disk and potatoe grater disk for delightful vegetarian dishes

*for MUMXL and MUM5

with grain mill and multimixer for self made delights

*for MUMXL

incl. meat mincer and sausage stuffer set for creation of fish and 
vegetable terrines, sausage meat and mince mixtures

*for MUMXL

ชุดอุปกรณ์เสริม PastaPassion
ประกอบไปด้วยเครื่องท�าเส้นลาซานย่า และเส้นพาสต้า

ชุดอุปกรณ์เสริม VeggieLove
ดว้ยชุดอุปกรณใ์บมดีหั่นตดัแบบตอ่เนื่อง ซ่ึงประกอบไปดว้ยชุดใบมดีมาตรฐาน 3 ช้ิน 
ใบมดีตดัผกั และใบมดีขูดมนัเทศช่วยใหก้ารท�าเมนสูขุภาพของคณุเป็นไปอย่างง่ายดาย

ชุดอุปกรณ์เสริม VitalEmotion
ด้วยอุปกรณ์บดเมล็ดพันธุ์พืช และอุปกรณ์ผสมอาหารอเนกประสงค์
เพื่อการประกอบอาหารที่ง่ายขึ้นของคุณ

ชุดอุปกรณ์เสริม Hunting Adventure
ประกอบไปด้วยเครื่องบดเนื้อสัตว์และเครื่องท�าไส้กรอก ส�าหรับการสร้างสรรค์
เมนูปลา ผัก ไส้กรอก และเนื้อบด

MUZXLVL1 MUZXLPP1 MUZXLVE1 MUZXLHA1 
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Bosch Recipe

Sachertorte

The cake is then removed from the tin, the surface is cut 
smooth and the cake is then cut through horizontally twice 
forming three cake rounds of the same thickness. Brush 
these with the soaking liquid and place them on top of 
each other again.

Loose-based cake tin 24 cm For soaking: Icing:

150 g dark chocolate
120 g soft butter
50 g icing sugar
120 g sugar
80 g plain flour
50 g potato flour
6 egg yolks
6 egg whites
1 pinch salt

50 g sugar
50 ml orange juice
75 ml rum
3 dsp. apricot jam

100 g marzipan paste
80 g icing sugar
150 g dark chocolate
40 ml cream
40 g butter

Melt the chocolate coating in a bain-marie and allow to 
cool down. Cream the butter in the mixing bowl with the 
beater. Gradually add the icing sugar, egg yolks and 
chocolate and then transfer to a large bowl.

Wash the mixing bowl and beat the egg whites with a 
pinch of salt until stiff. Slowly add the sugar a little at a time

Fold the beaten egg whites together with the flour and 
potato flour into the chocolate mixture and fill a greased 
cake tin with this mixture. Bake in the bottom third of a 
preheated oven for approx. 60 min. at 170°C. Allow the 
cake to cool completely after baking.

Simmer the orange juice, rum, sugar and apricot jam in a 
small saucepan for 1 min.

ดาร์กชอ็คโกแลต 150 กรัม
เนยแบบนิ่ม 120 กรัม
น�้าตาลไอซ์ซ่ิง 50 กรัม
น�้าตาล 120 กรัม
แป้ง 80 กรัม
แป้งมัน 50 กรัม
ไข่แดง 6 ฟอง
ไข่ขาว 6 ฟอง
เกลือ 1 หยิบมือ

ฐานเค้กขนาด 24 ซม. ส�าหรับการแช่ : ไอซ์ซ่ิง : 

น�้าตาล 50 กรัม
น�้าส้มคัน้ 50 มล.
รัม 75 มล.
แยมแอพพริคอท 3 ช้อนตวง

มาร์ซิแพน 100 กรัม
น�้าตาลไอซ์ซ่ิง 80 กรัม
ดาร์กชอ็คโกแลต 150 กรัม
ครีม 40 มล.
เนย 40 กรัม

ละลายชอ็คโกแลตเคลือบด้วยไอน�้าจากหม้อสองช้ันและปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น
ตีเนยในชามผสม จากนัน้ค่อย ใๆส่น�้าตาลไอซ์ซ่ิง ไข่แดง และชอ็คโกแลต 
และถ่ายลงในชามขนาดใหญ่

น�าเค้กออกมาจากฐานรอง ตัดผิวหน้าเค้กให้เรียบเนียน และตัดแบ่งเค้กตามแนว
ขวางสองครัง้ เพื่อแบง่เคก้ออกเป็นสามสว่น โดยมีความหนาเท่าๆ กนั แปรงเคก้
ด้วยน�้าแช่ที่เตรียมไว้ และวางเค้กแต่ละช้ินไว้ด้านบนของกันและกันอีกครัง้

ล้างชามที่ใช้ผสมและตีไข่ขาวกับเกลือเล็กน้อยจนกระทั่งงวด จากนัน้ค่อยๆ 
เติมน�้าตาลทีละน้อย

ผสมไข่ขาวที่ตีแล้วรวมกับแป้งและแป้งมัน ใส่ลงในส่วนผสมของชอ็คโกแลตและ
ใส่ลงไปในฐานเค้กด้วยส่วนผสมทัง้หมดนี้ จากนัน้น�าเข้าเตาอบโดยใช้ไฟล่าง
แบบอุ่นร้อน ประมาณ 60 นาที ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส จากนัน้ปล่อย
ให้เค้กเย็นสนิทหลังจากอบเสร็จ

เคี่ยวน�้าส้มคัน้ รัม น�้าตาล และแยมแอพพริคอทในกระทะท�าซอสประมาณ
1 นาที

Ingredients

Preparation methods

1

5

2

3

4
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Preheat the oven to 180°C. Line the base of a
loose-based cake tin with baking paper and grease the 
sides well.

Bosch Recipe

Swiss carrot cake

250 g carrots
200 g shelled hazelnuts
50 g plain flour
50 g cornflour
6 egg yolks
2 dsp. sugar
2 dsp. warm water
1/2 tsp. cinnamon
1/2 tsp. baking powder
2 cl lemon juice

6 egg whites
1 pinch salt
baking paper
butter for greasing
icing sugar to dust
1 cake tin 24 cm 

Set up the mincer with the grater attachment and finely 
grate the hazelnuts.

Peel the carrots and cut off the ends.
Put the egg whites into the mixing bowl with a pinch of salt 
and beat with the whisk until stiff.

Set up the shredder (reversible grating disc). Grate the 
carrots and mix with the lemon juice.

Mix the egg yolk mixture with the grated carrots, ground 
hazelnuts, flour, cornflour, cinnamon, baking powder and 
butter. Then gently fold in the beaten egg whites and put 
into the cake tin immediately.

Beat the 6 egg yolks with the 2 dsp. water and the 2 dsp. 
sugar in the mixing bowl for 3 min. at the highest setting 
with the beater until creamy Then transfer the mixture to 
another container.

Bake for 45 min. at 180°C. Allow the cake to cool in the tin 
and dust with icing sugar.

แครอท 250 กรัม
ถั่วเฮเซลนัท 200 กรัม
แป้ง 50 กรัม
แป้งข้าวโพด 50 กรัม
ไข่แดง 6 ฟอง
น�้าตาล 2 ดิซิลิตร
น�้าอุ่น 2 ดิซิลิตร
อบเชย 1/2 ช้อนโต๊ะ
ผงฟู 1/2 ช้อนโต๊ะ
น�้ามะนาว 2 เซนติลิตร

ไข่ขาว 6 ฟอง
เกลือ 1 หยิบมือ
กระดาษรองอบ
เนยส�าหรับทารอง
น�้าตาลไอซ์ซ่ิง
ฐานรองเค้กขนาด 24 ซม.

เตรียมเครื่องบดพร้อมทัง้อุปกรณ์ขูดที่แนบมา และขูดถั่วเฮเซลนัท
อุ่นเตาอบที่ระดับ 180 องศาเซลเซียส วางฐานรองของเค้กบนกระดาษรองอบ
และทาเนยด้านข้างให้ทั่ว

ปอกเปลือกแครอทและตัดท้ายออก

ใส่ไข่ขาวลงไปในชามผสม พร้อมด้วยเกลือ 1 หยิบมือ และตีไปเรื่อยๆ จนกว่า
จะแข็งตัว

เตรียมที่หั่น (แผ่นดิสก์ที่ใช้หั่นแบบกลับด้านได้) ขูดแครอท และผสมกับ
น�้ามะนาว

ผสมไข่แดงที่ปรุงแล้วเข้ากับแครอทขูด เฮเซลนัทขูด แป้ง แป้งข้าวโพด อบเชย 
ผงฟู และเนย จากนัน้ใส่ลงไปในไข่ขาวที่ตีแล้วและใส่ลงไปในเค้กทันที

ตีไข่แดง 6 ฟองกับน�้า 2 ดิซิลิตร และน�้าตาล 2 ดิซิลิตร ในชามผสม
ประมาณ 3 นาที ตัง้ความแรงสูงสุดจนกระทั่งกลายเป็นครีม จากนัน้ย้าย
ส่วนผสมทัง้หมดลงในภาชนะอื่น อบประมาณ 45 นาที ที่ระดับ 180 องศาเซลเซียส จากนัน้ปล่อยให้เค้กเย็นลง

และค่อยๆ โรยน�้าตาลไอซ์ซ่ิงลงไป

Ingredients

Preparation methods

1 5

2 6
3

7

4

8
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Hand mixers
เครื่องตีไข่ ตีครีมเอนกประสงค์

Stirred, not shaken.
Because they’re so well balanced, our  hand mixers are smooth to hold and can work their way through any
ingredients  quickly and easily. The ergonomic handle fits perfectly in your hand, so your cake mixes will be light 
and airy and your arm will be relaxed.

ด้วยระบบการท�างานที่มีความสมดุลดีเยี่ยม ท�าให้เครื่องตีไข่ ตีครีมเอนกประสงค์จากบ๊อช  สามารถท�างานได้อย่างนุ่มนวลระหว่างถือ 
ทัง้ยังสามารถผสมส่วนผสมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยการออกแบบให้มีลักษณะถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์
ท�าให้สามารถผสมแป้งได้ดียิ่งขึ้น และช่วยผ่อนแรงได้มากอีกด้วย

MFQ3555 MFQ40304 MFQ36400 MFQ3020Model / รุ่นสินค้า

Main colour of product / สีของผลิตภัณฑ์

Connection Rating (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Type of control / ปุ่มปรับระดับ

Speed level / ระดับความแรง

Length of main cable (cm) / ความยาวสายไฟ (เซน็ติเมตร)

Ejection button for whisk/hook / ปุ่มถอดหัวตี

Mix bowl - max. flour+ ingredients (kg) / ความจุ
โถผสมอาหาร (กิโลกรัม)

Pulse function / ฟังก์ชันเทอร์โบ

Included accessories / อุปกรณ์เสริม

350W 500W 450W 300W

5 Level 5 Level 5 Level 4 Level

140 140 130 140

0.50 0.50 0.50 0.50

White
ขาว

Red diamond
แดง

White
ขาว

White
ขาว

2 x metal kneading 
hook, 1 x plastic mixing 
bowl, 2 x stirrer, 1 x pillar
หัวตีไข่ ตีครีม และหัวตะขอ
นวดแป้งขนมปัง โถพลาสติก
แบบหมุนได้ ขาตัง้เครื่อง

2 x dough hook 
stainless steel, 2 x 

premium turbo beater 
stainless steel

หัวตีไข่ ตีครีม และหัวตะขอ
นวดแป้งขนมปัง

2 x stirrer, 2 x dough 
hook stainless steel

หัวตีไข่ ตีครีม และหัวตะขอ
นวดแป้งขนมปัง

2 x metal kneading 
hook, 2 x stirrer
หัวตีไข่ ตีครีม

และหัวตะขอนวดแป้งขนมปัง

4,590 3,990 2,590 1,790Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Espresso machine
เครื่องชงกาแฟ อัตโนมัติ

Barista-style coffee. 
Whenever you want.
For successful coffee creations, you need many years of 
experience. Or barista technology from Bosch. Whether you 
prefer espresso, cappuccino or latte macchiato – with our 
fully automatic coffee machines, you can enjoy the full
coffee flavour in all its diversity.

หากต้องการฝีมือการชงกาแฟระดับมืออาชีพ คุณอาจต้องสั่งสม
ประสบการณ์หลายปี หรือจะลองวิธีง่ายๆ กับเทคโนโลยีการชงกาแฟ
ระดับบาริสต้าจากบ๊อช ที่ไม่ว่าคุณจะช่ืนชอบกาแฟเอสเปรสโซ่ คาปูชิโน่ 
หรือลาเต้ – เครื่องชงกาแฟเอสเพรชโซ่แบบอัตโนมัติจากบ๊อช
จะท�าให้คุณเพลิดเพลินกับรสชาติของกาแฟในแบบที่คุณโปรดปราน

TES71525RWTES80329RW TES51523RW TES50129RWModel / รุ่นสินค้า

Main colour of product / สีของผลิตภัณฑ์

Control system / ระบบการควบคุม

Descaling indicator / ระบบเตือน
ท�าความสะอาดคราบตะกรัน

Foaming aid / ระบบตีฟองนม

Pressure (Bar) / แรงดับ (บาร์)

Removeable tank / แทงค์น�้าสามารถถอด
ล้างได้

Temperature settings / การตัง้ค่าอุณหภูมิ

Grinder material / ใบมีดบดเมล็ดกาแฟ

Connection Rating (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Sensor flow / ระบบท�าความร้อนแก้วต่อแก้ว

Grinding degree setting / การตัง้ค่า
บดเม็ดกาแฟ

Automatic cleaning system / ระบบ
ท�าความสะอาดอัตโนมัติ

Container for coffee beans (g)
ความจุของภาชนะใส่เมล็ดกาแฟ (กรัม)

Water tank capacity (L) / ความจุแทงค์น�้า 
(ลิตร)

Safety device / อุปกรณ์ความปลอดภัย

One-touch function / ฟังก์ช่ันการชงแบบ 
One-touch

1600W1600W 1600W 1600W

1919 15 15

300 g300 g 300 g 300 g

2.1L2.4L 1.7L 1.7L

YesYes Yes Yes

Dark grey
เทาเข้ม

Stainless steel
สแตนเลสสตีล

Medium grey
เทา

Black
ด�า

Short-stroke buttons
ควบคุมการสั่งการแบบหมุน

Short-stroke buttons
ควบคุมการสั่งการแบบหมุน

Short-stroke buttons
ควบคุมการสั่งการแบบหมุน

Short-stroke buttons
ควบคุมการสั่งการแบบหมุน

multilevel
หลายระดับ

multilevel
หลายระดับ

multilevel
หลายระดับ

multilevel
หลายระดับ

Temperature protection
มีระบบควบคุมความคงที่อุณหภูมิ

Temperature protection
มีระบบควบคุมความคงที่อุณหภูมิ

Temperature protection
มีระบบควบคุมความคงที่อุณหภูมิ

Temperature protection
มีระบบควบคุมความคงที่อุณหภูมิ

Ceramic
เซรามิค

Ceramic
เซรามิค

Ceramic
เซรามิค

Ceramic
เซรามิค

Coffee: 3 level
3 ระดับความร้อน (ส�าหรับกาแฟ)
4 ระดับความร้อน (ส�าหรับน�้าเปล่า)

Coffee 3 level, Water 2 level
3 ระดับความร้อน (ส�าหรับกาแฟ)
2 ระดับความร้อน (ส�าหรับน�้าเปล่า)

Coffee: 3 level
3 ระดับความร้อน (ส�าหรับกาแฟ)

Coffee: 3 level
3 ระดับความร้อน (ส�าหรับกาแฟ)

Cappuccino, Latte Macchiato, 
Personalised milk mix beverage, 

White coffee
Cappuccino, Latte Macchiato Cappuccino, Latte Macchiato

69,90069,900 49,900 39,900Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Beverage & Breakfast
ชุดเตรียมอาหารเช้า

The best doesn’t come at the end
– it comes after you wake up.
It’s great when the most important meal of the day is also the most delicious. 
Thanks to their innovative technology, our toasters and kettles turn the best
ingredients into an outstanding breakfast.

คงเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย หากอาหารมื้อส�าคัญที่สุดของวันจะเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดด้วย และนี่คือ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช ที่จะช่วยเตรียมอาหารเช้า ให้เป็นมื้อเช้า
ที่แสนวิเศษส�าหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องป้ิงขนมปัง และกาต้มน�้า

TAT6801 TWK6801TAT6003 TWK6003VTAT3A011 TWK3A011Model / รุ่นสินค้า Model / รุ่นสินค้า

Extra height of bread lift
สามารถยกขนมปังได้สูงเป็นพิเศษ

Autostop system
เครื่องจะหยุดท�างานทันทีที่ขนมปัง
ติดอยู่ในเครื่อง

Connection Rating (W)
ก�าลังไฟ(วัตต์)
Capacity (L)
ความจุ (ลิตร)
Appliance type
ประเภทของกาต้มน�้า

Power on indicator
สัญญาณแจ้งขณะเครื่องท�างาน
On/Off switch
สัญญาณไฟปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง 
Filter
ตัวกรอง

Steam Stop
เครื่องหยุดท�างานอัตโนมัติเมื่อน�้า
เดือดและได้อุณหภูมิตามต้องการ

Water level indicator
มาตรวัดระดับน�้าสามารถมองเห็นได้
ทัง้ด้านซ้าย ขวา และจากด้านนอก 

Heating tray material
วัสดุตัวท�าความร้อน
Material
วัสดุกาต้มน�้า

Retoasting function
ฟังก์ช่ันการอุ่น

Number of slices (Stick)
จ�านวนขนมปัง (แผ่น)

Defrosting function
ฟังก์ช่ันละลายน�้าแข็ง 

Rack for bread rolls
แผงวางขนมปังก้อน
Material body
วัสดุตัวเครื่อง

Connection Rating (W)
ก�าลังไฟ (วัตต์)
Long toaster 1
ป้ิงขนมปังแผ่นยาวได้ครัง้ละ 1 แผ่น
Compact toaster 2
ป้ิงขนมปังแผ่นสัน้ได้ครัง้ละ 2 แผ่น

Inf. variable rotary control
ปรับความร้อนได้หลายระดับ
ตามต้องการ

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

900W

Plastic
พลาสติก

900W

Plastic
พลาสติก

980W

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Stainless steel 
cordless kettle
กาต้มน�้าสแตนเลส

แบบไร้สาย

Stainless steel 
cordless kettle
กาต้มน�้าสแตนเลส

แบบไร้สาย

Stainless steel 
cordless kettle
กาต้มน�้าสแตนเลส

แบบไร้สาย

Scale filter in 
pouring spout
ตัวกรองตะกรัน
จากการต้มน�้า

Scale filter in 
pouring spout
ตัวกรองตะกรัน
จากการต้มน�้า

Plastic scale filter
ตัวกรองตะกรัน
จากการต้มน�้า

2 2 2

2400W 2400W 2400W

1.7L 1.7L 1.7L

2,890 3,8901,990 2,8901,290 1,290
Market price (THB) / ราคา (บาท)

Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Juice extractors
เครื่องสกัดน�้าผลไม้แยกกาก

Down to the last drop.
Now you can prepare fresh fruit and vegetable juices much more efficiently. The particularly powerful motors 
and the fine micro sieve guarantee you enjoyment right down to the last drop.

คุณสามารถเตรียมน�้าผักและผลไม้สดๆ ได้อย่างสะดวกสบายกว่าที่เคย ด้วยเครื่องสกัดน�้าผลไม้แยกกากจากบ๊อช 
ที่ใช้มอเตอร์ก�าลังสูง และเครื่องแยกกากที่ละเอียดเป็นพิเศษ รับประกันได้ว่าคุณจะได้น�้าผลไม้คัน้สดๆ
ที่ยังคงเต็มไปด้วยวิตามินที่มีประโยชน์จนหยดสุดท้าย

MES4000 MES3500 MES25C0Model / รุ่นสินค้า

Main colour of product / สีของผลิตภัณฑ์

Material knife / ใบมีด

Operating mode / โหมดการท�างาน

Material feeding tube / วัสดุช่องใส่ผลไม้

Material Juice container / วัสดุภาชนะ

Material / วัสดุตัวเครื่อง

Connection Rating (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Capacity pulp container (ML) / ความจุ
โถสกัด (มิลลิลิตร)

Included accessories / อุปกรณ์เสริม

Max. Speed (RPM/Min) / ความเร็ว
สูงสุด (รอบ/นาที)

Capacity juicer container / ความจุโถ
ผักผลไม้ 

Dripstop juicer / ระบบป้องกันน�้าหยด

Speed level / ระดับความแรง

Type of control devices / ระบบควบคุม
เปิด/ปิด

Safetystop / ระบบหยุด

Silver
เงิน

Silver
เงิน

White
ขาว

Ceramic
เซรามิค

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Continous operation
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Continous operation
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Continous operation
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Aluminium
อลูมิเนียม

Aluminium
อลูมิเนียม

Plastic
พลาสติก

1000W 700W 700W

3000 2000 2000

1 x juice container 1 x juice container, 1 x brush 1 x juice container, 1 x brush

10000 11000 11000

1500 1250 1250

2 Level 2 Level 2 Level

ON / OFF switch ON / OFF switch ON / OFF switch

10,990 6,590 5,590Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Hand blenders
เครื่องป่ันแบบมือถือ

Power that adapts.
Thanks to their especially sharp cutting blades and extremely powerful motor, Bosch  
hand blenders can make short work of anything. With their ergonomic design, you’ll 
have all your mixing and stirring well in hand.

ด้วยใบมีดที่มีความคมเป็นพิเศษ และมอเตอร์ก�าลังสูง ท�าให้เครื่องป่ันมือถือจากบ๊อชสามารถจัดการ
งานป่ันส่วนผสมทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังออกแบบมือจับให้ถูกต้องตามหลักสรีรศาสตร์ 
ช่วยให้การเตรียมส่วนผสมของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย

MSM87180 MSM67160 MSM66150 MSM64110Model / รุ่นสินค้า

Main colour of product / สีของผลิตภัณฑ์

12 speed level / ระดับความแรง 12 ระดับ

Material / วัสดุตัวเครื่อง

Connection Rating (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Pulse function / ระบบเทอร์โบ

Included accessories / อุปกรณ์เสริม

Type of control devices / การควบคุม

Softtouch handblender / มือจับแบบนุ่มนวล

Blade design / ดีไซน์ใบมีด

Mixer foot material / วัสดุใบมืด

Black
ด�า

Black
ด�า

White
ขาว

White
ขาว

Pushbuttons
ปุ่มกด

Pushbuttons
ปุ่มกด

Pushbuttons
ปุ่มกด

Pushbuttons
ปุ่มกด

4-wing blade
ปีกนก 4 ทิศทาง 4 ใบมีด

4-wing blade
ปีกนก 4 ทิศทาง 4 ใบมีด

4-wing blade
ปีกนก 4 ทิศทาง 4 ใบมีด

4-wing blade
ปีกนก 4 ทิศทาง 4 ใบมีด

Plastic with stainless steel
พลาสติกและแสตนเลส สตีล

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

750W 750W 600W 450W

Mixer beaker with lid, XL chopper 
and whisking hook attached, Mini 
chopper with ice crushing blade as 

additional
มาพร้อมเหยือกผสมพร้อมฝา, ชุดบด
สับขนาดใหญ่ และหัวตีไข่, เพิ่มชุดบดสับ

ขนาดเล็กส�าหรับบดก้อนน�้าแข็ง

Mixer beaker, Mini chopper and 
whisking hook attached

มาพร้อมเหยือกผสม ชุดบดสับ 
และหัวตีไข่

Mixer beaker attached
มาพร้อมเหยือกผสมในชุด

Mixer beaker, XL chopper and 
whisking hook attached

มาพร้อมเหยือกผสม
ชุดบดสับขนาดใหญ่ และหัวตีไข่

Master EnthusiastExpert Expert

6,990 4,890 3,790 1,990Market price (THB) / ราคา (บาท)

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล
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Bosch Hand blender recipe Bosch Hand blender recipe 

Grünes Pesto Mayonnaise

(ca. 2 servings)
25 g pine nuts
1–2 bunches of basil
1–2 cloves of garlic
Salt (possibly coarse sea salt)
75 ml cold pressed olive oil
25 g grated Pecorino or Parmesan
Black pepper from a mill

(ca. 2 servings)
1 egg yolk (15 g)
separated from a small egg

10 g vinegar
100 ml oil
5 g lemon juice
5 g mustard
Salt and pepper to taste

Make sure all of the
ingredients are at the
same temperature.

Gently roast the pine nuts in a dry pan. Remove the basil 
leaves from the stalks and peel the garlic cloves. Puree the 
pine nuts, basil, garlic, 1 tsp salt and the olive oil using the 
hand blender. Gradually mix in the cheese. Season to taste 
with salt and pepper.

Tastes great with meat, fish and vegetables,
as a salad dressing or sandwich spread.

Place all of the ingredients in a small mixing cup
(45 to 60 mm in diameter). Place the mixer foot on the base 
of the mixing cup and mix until well emulsified. With the mixer
running, slowly raise it to the top edge of the mixture and 
lower it again until the mayonnaise is ready.

A standard dip that is great with just about everything and of 
course is also ideal as a salad dressing.

(ส�าหรับ 2 ที่) 
เมล็ดสน 25 กรัม
ใบโหระพา 1-2 ก�า
กระเทียม 1-2 กลีบ
เกลือ (ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้เกลือสินเธาว์)
น�้ามันมะกอกแบบสกัดเย็น 75 มล.
ชีสเพคอริโน่ หรือ ชีสพาเมซาน 25 กรัม
พริกไทยด�า

(ส�าหรับ 2 ที่)

ไข่แดง 1 ฟอง (15 กรัม)

ค่อยๆ คั่วเมล็ดสนในกระทะที่แห้ง เด็ดใบโหระพาออกจากก้าน และปอกเปลือก
กระเทียม ใส่น�้าซุป ป่ันเมล็ดสน ใบโหระพา กระเทียม เกลือ 1 ช้อนชา และ
น�้ามันมะกอก โดยใช้เครื่องป่ันแบบมือถือ ตีผสมกัน จากนัน้ค่อยๆ ผสมชีส 
ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทย จะมีรสชาติดีมากหากรับประทานกับเนื้อสัตว์ 
ปลา และผัก หรือใช้แทนน�้าสลัด หรือใช้ทาแซนวิส

ใส่ส่วนผสมทัง้หมดลงไปในถ้วยผสมขนาดเล็ก (ที่มีรัศมีความกว้าง 40-60 
มม.) วางเครื่องตีบนฐานของถ้วยผสม และตีผสมกันจนกระทั่งส่วนผสม
ทัง้หมดเข้ากันได้ดี ในขณะที่ท�าการป่ันผสม ให้ยกที่ตีขึ้นช้าๆ ไปที่ขอบด้านบน
ของส่วนผสม และลดระดับลงมาอีกครัง้จนกว่ามายองเนสจะเข้าที่

ซอสจิ้มนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้จิ้มกับอาหารทุกประเภทและแน่นอน สามารถใช้
ทานควบคู่กับสลัดได้อย่างลงตัว

Ingredients IngredientsPreparation methods Preparation methods

น�้าส้มสายชู 10 กรัม
น�้ามัน 100 มล.
น�้ามะนาว 5 กรัม
มัสตาร์ด 5 กรัม
เกลือและพริกไทย

ต้องแน่ใจว่าส่วนผสมทุกชนิดอยู่ที่

ระดับอุณหภูมิเดียวกันทัง้หมด
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Chopper
เครื่องบดสับเอนกประสงค์

Little ingredients, great results.
Actually, the name of the Bosch choppers says it all – it shreds any ingredient you want 
quickly and easily. In addition, our practical kitchen appliances are also incredibly easy 
to clean because of their dishwasher-proof accessories.

เครื่องบดสับเอนกประสงค์จากบ๊อช  สามารถจัดการส่วนผสมต่างๆ ได้แทบทุกชนิด แค่มีเครื่องนี้เครื่องเดียว
ก็สามารถบดสับอาหารได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ ยังสามารถท�าความสะอาดได้ง่ายๆ
และสามารถล้างในเครื่องล้างจานได้ด้วย Model / รุ่นสินค้า

Main colour of product / สีของผลิตภัณฑ์

Usable capacity (L) / ความจุ (ลิตร)

Dishwasher-safe / สามารถล้างด้วยเครื่องล้างจาน

Material body / วัสดุตัวเครื่อง

Included accessories / อุปกรณ์เสริม

Connection Rating (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Blade material / วัสดุใบมีด

Type of control devices / ควบคุมการท�างานโดยมือกด

Iceproof mixing beaker / สามารถบดน�้าแข็ง 

Number of switch settings / ระดับความเร็ว

Mixer beaker material / วัสดุโถผสมอาหาร

MMR08R2

Red
แดง

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Plastic
พลาสติก
Plastic

พลาสติก

400W

1 Level

0.8L

2,190

MMR15A1

White
ขาว

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Glass
แก้ว

Plastic
พลาสติก

1 x ice-crush knife, 1 x beating disc
1 x มีดพิเศษส�าหรับป่ันน�้าแข็ง,
1 x ใบมีดส�าหรับตีวิปป้ิงครีม

1 x ice-crush knife, 1 x beating disc
1 x มีดพิเศษส�าหรับป่ันน�้าแข็ง,
1 x ใบมีดส�าหรับตีวิปป้ิงครีม

550W

1 Level

1.5L

2,990Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Liquidizer
โถป่ันอาหารเอนกประสงค ์

The perfect combination.
Fancy a cocktail, a tasty soup or a fresh smoothie? With a Bosch blender, you can do all of this 
at the flick of a switch. With its powerful motor, its precise stainless steel blades
and a volume of up to 1.75 litres, it does practically all the mixing for you.

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มคอกเทล ซุปแสนอร่อย หรือสมูทตี้ที่ให้ความสดช่ืน ไม่ว่าจะเมนูใด คุณก็สามารถ
จัดการได้ภายในเวลาพริบตา ด้วยเครื่องป่ันเอนกประสงค์จากบ๊อช ด้วยมอเตอร์ก�าลังสูง และใบมีด
สแตนเลสสตีลคมกริบ ท�าให้ป่ันอาหารได้อย่างละเอียดทั่วถึง และด้วยความจุสูงถึง 1.75 ลิตร
คุณจึงสร้างสรรค์เมนูมากมายตามต้องการ

Thanks to BPA-free plastics and Thermo Safe 
glass, preparing both hot and frozen food is 
guaranteed to be healthy and safe, especially for 
baby food.

Enjoy a variety of included additional accessories, 
such as a juice filter for seed less juices and a 
mill for convenient and fast grinding of all kinds 
of spices.

A strong 800 watt motor and durable serrated 
knives process any kind of food with ease – even 
bigger amounts or difficult ingredients.

Smoothies, crushed ice, soups or sauces – automatic 
programmes enable the desired functionality at 
the push of a button.

ด้วยพลาสติกปลอดสาร BPA และแก้วที่ทนความร้อนท�าให้การ
เตรียมอาหารทัง้ของร้อนและอาหารแช่แข็งก็ได้รับการประกันว่า
จะมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับอาหารเด็ก

เพิ่มความเพลิดเพลินไปกับการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย 
เช่น ที่กรองเมล็ดเพื่อการท�าน�้าผลไม้แบบไม่มีน�้าเจือปน และใบมีด
เพื่อการบดสับเครื่องเทศต่างๆ ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยก�าลังมอเตอร์สูงถึง 800 วัตต์ และใบมีดส�าหรับการบดป่ันที่

มีความทนทาน ท�าให้การเตรียอาหารประเภทต่างๆ เป็นเรื่องที่

ง่ายดาย แม้อาหารจะมีจ�านวนมาก หรือส่วนผสมที่จัดเตรียม
ได้ยาก

ไม่ว่าจะท�าสมูทตี้ บดน�้าแข็ง ซุป หรือซอส ก็สามารถใช้โปรแกรม
การท�างานอัตโนมัติเพื่อสั่งงานในรูปแบบที่ต้องการได้เพียงแค่คุณ
กดปุ่มเดียว

ปลอดสาร BPA และทนความร้อน

อุปกรณ์เสริม

มอเตอร์ก�าลังไฟสูง 800 วัตต์

โปรแกรมการท�างานอัตโนมัติ

BPA-free and ThermoSafe

Additonal accessories

800 Watt motor

Automatic programmes

800
Watt
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Liquidizer
โถป่ันอาหารอเนกประสงค์

Product ranges

MMBM1P6RMMB12P4RMMB33P5BMMB54G5S

Power Consumption (Wattage) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

ชุดครัวเอนกประสงค ์/ Food preparation machine

Mixing beaker with meas. Scale / โถป่ันบอกปริมาตร

Capacity / ความจุโถป่ัน

Iceproof mixing beaker / โถป่ันทนทานต่อการบดน�้าแข็ง

Mixer beaker material / วัสดุโถผสม

Pulse function / ฟังก์ช่ันเทอร์โบ

Speed (Level) / ระดับความแรง

350W450W600W800W

Thermo safe glass
แก้วทนความร้อน

BPA free plastic
พลาสติกปลอดสาร BPA

BPA free plastic
พลาสติกปลอดสาร BPA

BPA free plastic
พลาสติกปลอดสาร BPA

0.6L1.5L1.5L1.5L

2255

Master EnthusiastExpert Expert

3,990 1,990 1,590 1,790Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Bosch liquidizer recipe Bosch liquidizer recipe 

Berry-mint smoothie Fresh fruit-ginger smoothie 

100 g deep-frozen berry mixture
1 medium apple
1 ripe kiwi
1/2 bunch fresh peppermint
A little juice or still water

2 handfuls corn salad
1 ripe pear
1 ripe banana
1 Maracuja
1 finger’s width fresh ginger
A little juice or still water

Let the berry mixture thaw and put it in the mixer. Wash the corn salad well.

Quarter the peeled kiwis and apples and add them. Quarter the pear, banana and maracuja and add them.

Wash the peppermint and add to the mixer. Peel the fresh ginger, add it, and mix until creamy. 

Mix until creamy, pour into a glass and enjoy. This not only tastes good, it is also very healthy.

เบอร์รี่รวมแช่แข็ง 100 กรัม
แอปเป้ิลขนาดกลาง 1 ลูก
กีวี่สุก 1 ลูก
ใบสะระแหน่สด 1/2 ก�ามือ
น�้าผลไม้หรือน�้าเปล่าสะอาด

ต้นคอร์นสลัด 2 ก�ามือ
ลูกแพร์สุก 1 ลูก
กล้วยสุก 1 ลูก
เสาวรส 1 ลูก
ขิงสดขนาดเท่านิ้ว 1 ช้ิน
น�้าผลไม้หรือน�้าเปล่าสะอาด

น�าเบอร์รี่รวมมาละลายน�้าแข็งและใส่ลงในเครื่องป่ัน ล้างต้นคอร์นสลัดให้สะอาด

ปอกกีวีและแบ่งออกเป็นสี่ส่วน ตามด้วยแอปเป้ิล และใส่ลงไปในเครื่อง ปอกลูกแพร์ กล้วย และเสาวรสแล้วแบ่งออกเป็นสี่ส่วน และน�าใส่ลงไปในเครื่อง

ล้างใบสะระแหน่ให้สะอาดและใส่ลงไปในเครื่อง ปอกขิงสด แล้วใส่ลงไปในเครื่องและป่ันรวมกันจนเนื้อเนียน

ป่ันรวมกันจนเนื้อเนียนละเอียด เทลงแก้วและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแก้วนี้ไม่ได้มีแค่รสชาติที่ดี แต่ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายมากอีกด้วย

Ingredients Ingredients

Preparation methods Preparation methods

1 1

2 2

3 3

4 4
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Food Processor
เครื่องเตรียมอาหารอเนกประสงค์

Technology for life
starts with the details.

MCM64060Model / รุ่นสินค้า

Main colour of product / สีของผลิตภัณฑ์

Type of control devices / ระบบควบคุมเปิด/ปิด

Material body / วัสดุตัวเครื่อง

Connection Rating (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Speed level / ระดับความแรง

Capacity bowl (L) / ความจุโถ (ลิตร)

Turbobutton / ปุ่มเทอร์โบ

Power on indicator / ระบบแจ้งขณะเครื่องเปิด

Bowl max. dough content (kg) / ความจุแป้งสาลี (กก.)

Included accessories / อุปกรณ์เสริม

MCM3501M

White
ขาว

Black
ด�า

Infinitely variable
ปรับได้หลายระดับตามต้องการ

Plastic
พลาสติก

Plastic
พลาสติก

Chopper set with stainless steel blades
Mini dry chopper and citrus press
Accessory set with storage bag

ชุดบดสับ พร้อมใบมีด
ชุดบดสับแห้งขนาดเล็ก และที่คัน้น�้าส้ม
อุปกรณ์เสริมพร้อมกระเป๋าจัดเก็บ

Chopper set with stainless steel blades
Mini dry chopper and citrus press
Accessory set with storage bag

ชุดบดสับ พร้อมใบมีด
ชุดบดสับแห้งขนาดเล็ก

อุปกรณ์เสริม

1200W 800W

3.9L 2.3L

ON / OFF switch ON / OFF switch

2 Level

1.5 kg 0.8 kg

Bosch food processors bring high-quality to your cooking and food preparation.  Slicing vegetables, 
kneading dough, liquidizing fruit, grating cheese, whipping cream, mixing soups, crushing ice
– there’s virtually nothing that the MultiTalent can’t do.

เครื่องเตรียมอาหารเอนกประสงค์จากบ๊อช ช่วยให้คุณท�าอาหารและเตรียมอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการสไลด์ผัก ตีแป้ง ป่ันน�้าผลไม้ ขูดชีส ตีวิปป้ิงครีม ท�าซุป บดน�้าแข็ง  ฟังก์ช่ัน MultiTalent 
ก็จัดการได้หมด

9,990 6,590Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Drain the tomatoes and put them into a bowl together with 
the minced meat. Crush the garlic and put it into the bowl. 
Add oregano, salt, pepper and cinnamon and mix everything.

Bosch Recipe

Moussaka 750 g aubergines
salt
50 g flour
125 ml olive oil (and oil for the dish)
Parmesan cheese
400 g beef and pork
1 small can peeled tomatoes (400 g)
2 cloves of garlic
1/4 tsp. fresh oregano leaves
freshly ground black pepper
1 tsp. cinnamon

Set up the mincer with the hole disc. Cut the meat into 
long pieces and put through the mincer twice.
Use the plunger towards the end.

Wash and slice the aubergines. Sprinkle with salt and 
leave them in a sieve for approx. 30 min. so that
some of the liquid drains off.

Season the meat well. Spread it over the aubergines and 
cover with the remaining aubergines, overlapping them.

Then coat the aubergine slices with flour and fry in hot 
olive oil until golden brown.

For the sauce, melt the fat in a saucepan. Sprinkle in the 
flour and make a roux, then pour in the milk, stirring 
continuously. Bring briefly to the boil, then remove from the 
heat and stir in the yoghurt and egg yolk. Season the 
sauce with salt and pour over the meat and aubergines.

Grease a soufflé dish and lay half of the aubergine slices 
in the dish, sprinkle with cheese.

Grease a soufflé dish and lay half of the aubergine slices 
in the dish, sprinkle with cheese.

มะเขือม่วง 750 กรัม
เกลือ
แป้ง 50 กรัม
น�้ามันมะกอก 125 มล. (และน�้ามันส�าหรับทาจาน)
พาเมซานชีส
เนื้อและหมู 400 กรัม
มะเขือเทศปอกแล้ว 1 กระป๋องเล็ก (400 กรัม)
กระเทียม 2 หัว
ใบออริกาโนสด 1/4 ช้อนโต๊ะ
พริกไทยด�าสดบดหยาบ
อบเชย 1 ช้อนโต๊ะ

เตรียมเครื่องบดพร้อมใส่แผ่นมีด แบบบดสับ ให้เรียบร้อย หั่นเนื้อ
เป็นช้ินยาว และใส่ผ่านเครื่อง 2 ครัง้ ดันไปจนสุด

คัน้เอาน�้ามะเขือเทศ และใส่ลงไปในชามรวมกับเนื้อสัตว์บด ทุบกระเทียมและใส่ลง
ในชาม เตมิออรกิาโน เกลอื พรกิไทย และอบเชย จากนัน้ผสมทกุอยา่งใหเ้ขา้กัน

ล้างและหั่นสไลด์มะเขือม่วง โรยเกลือ และทิ้งไว้ในกระชอนประมาณ 30 
นาที เพื่อให้น�้าที่เหลืออยู่แห้งไป

ปรุงรสเนือ้สตัว ์วางกระจายให้ทั่วบนมะเขอืมว่ง และปิดทบัอกีครัง้ดว้ยมะเขอืมว่ง
ที่เหลือ โดยวางซ้อนๆ กัน

จากนัน้ทาแป้งลงบนมะเขือที่สไลด์แล้ว และน�าลงไปทอดในน�้ามันมะกอก
ที่ร้อน จนกระทั่งได้สีน�้าตาลทอง

ส�าหรับซอส ละลายลงในกระทะท�าซอส โรยแป้ง และท�าให้เป็นฐานรอง จากนัน้
เทลงในนม และคอยคนอย่างต่อเนื่อง น�าไปต้มในเวลาสัน้ๆ จากนัน้ยกออกมา 
และคนในโยเกิร์ตและไข่แดง ปรุงรสของซอสด้วยเกลือ และเทลงบนเนื้อสัตว์และ
มะเขือม่วง

ทาน�้ามันในจานซูเฟล่ และวางมะเขือลงไปครึ่งช้ินในจาน แล้วโรยด้วยชีส น�าเข้าอบในเตาที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส ด้วยการอบความร้อน
แบบบนและล่าง ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

Ingredients

Preparation methods

1
5

2
6

3

7

4 8
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Garment care products
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเตารีด

Now you can tackle creases 
powerfully, safely and easily.
Bosch wants to make ironing as pleasant as possible for you. That’s why every
Bosch ironing appliance includes not only high-quality materials but also plenty of 
technical innovations to make your housework easier. And they always produce 
outstanding results in terms of laundry care, easy operation and safety. Discover 
Bosch quality that’s 100% reliable.

เพื่อให้การรีดผ้าเป็นสิ่งที่เพลิดเพลินที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นี่คือเหตุผลว่าท�าไมเตารีดทุกรุ่นจากบ๊อช 
จึงไม่ได้มีดีแค่เพียงวัสดุคุณภาพสูงเท่านัน้ แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ท�าให้การรีดผ้าของคุณ
เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ท�าให้รีดเรียบ ลื่น และยังช่วยดูแลเนื้อผ้า ใช้งานง่ายและและมีความปลอดภัยสูง 
เทคโนโลยีแห่งคุณภาพ วางใจได้ 100%
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Steam stations Sensixx DS38 VarioComfort 9
เตารีดไอน�้าแบบแยกหม้อต้มรุ่น Sensixx DS38 VarioComfort 9

Experience extreamely
powerful steam bursts for 
perfectly pressed results.
If you often have lots of laundry to be ironed at home, it's worth 
investing in a steam station. The high-powered jet of steam produces 
first-class ironing results however bad the creasing, whilst also 
reducing the time and energy expended. In addition, Bosch steam 
stations have a large water tank that is especially easy to fill.

หากคุณมักจะต้องรีดผ้าครัง้ละมากๆ ขอแนะน�าให้คุณเลือกใช้เตารีดไอน�้าแบบ
แยกหม้อต้ม ซ่ึงเป็นเตารีดที่ให้ไอน�้าพลังแรงสูง ให้ผลลัพธ์การรีดระดับมืออาชีพ 
ไม่ว่าเนื้อผ้าจะยับมากแค่ไหน ก็ยังคงรีดผ้าได้เรียบ  เร็ว และประหยัดไฟ 
นอกจากนี้ เตารีดไอน�้าแบบแยกหม้อต้มจากบ๊อชยังมีแทงค์น�้าขนาดใหญ่
ที่สามารถเติมน�้าได้อย่างง่ายดาย

ระบบมอเตอร์ไอน�้าขัน้สูงของ Bosch เพิ่มพลังของไอน�้า
มากขึ้น 80%*
ผ่านหน้าเตารีดแบบ CeraniumGlissee ที่สามารถรีดได้ลื่น
เมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มระดับความแรงของไอน�้าสามารถกดที่ปุ่ม
ทางด้านบนสุดของเตารีดเพื่อสั่งการพ่นไอน�้าด้วยความแรงสูง
เป็นพิเศษ ใช้ส�าหรับการรีดผ้าที่ยับย่นมากหรือใช้ในการรีด
อัดกลีบให้คมกริบ

i-Temp Advanced
การตัง้ค่า i-Temp เป็นอุณหภูมิที่
เหมาะสมส�าหรับผ้าทุกชนิด พร้อม
ให้ผลลัพธ์งานรีดที่เป็นเลิศ โดยที่
คุณไม่ต้องคัดแยกเนื้อผ้าก่อนรีดแต่
อย่างใด

ไอน�้าแรงดันสูง อย่างต่อเนื่อง
สามารถฉีดพ่นไอน�้า 1 ครัง้
ด้วยแรงดันไอน�้า 6.5 Bar + 400g
PulseSteam

ปลอดภัยด้วยระบบ SecureLock และการถือเตารีด
ได้สะดวกสบาย
ระบบ SecureLock ช่วยอ�านวยความสะดวกสบาย
ในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บเตารีดไอน�้าแยกหม้อต้มให้มี
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเตารีดสามารถยึดได้แน่น
กับหม้อต้ม ผ่านระบบตัวยึดระบบ SecureLock

ฟังก์ช่ัน VarioComfort
เพื่อการปรับตัง้โปรแกรมการรีด
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ให้ไอน�้าแทรกซึมเข้าสู่เนื้อผ้า
ได้ลึกมากขึ้น ท�าให้งานรีดผ้า
เสร็จเร็ว

แทงค์น�้าสามารถถอดได้
เพื่อการเติมน�้าได้อย่างรวดเร็ว
และง่ายดาย

400g
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เตารีดไอน�้าแบบมอเตอร์มีฟังก์ช่ัน SensorSteam สามารถปิดการท�างานได้ทันทีที่คุณละมือออกจากมือจับเตารีด
และจะเริ่มการท�างานทันทีหลังจากที่คุณจับเตารีดอีกครัง้ ถือเป็นประโยชนด้านความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง
เมื่อต้องรีดผ้าจ�านวนมากๆ ซ่ึงอาจมีการพักการรีดเป็นช่วงสัน้ๆ

Sensixx’x TDI90

TempOK

You don’t need to iron every 
day to have high standards.
The SensorSteam feature ensures that the iron switches off as soon as your hand is removed 
and powers up immediately once your hand returns. Thia is especially useful and safe when
ironing heavy loads with quick breaks in between.

SensorSteam

DripStop

Bosch Steam Stations
เตารีดไอน�้าแบบแยกหม้อต้ม

Product ranges
TDS38311TH TDS37311THModel / รุ่นสินค้า

Main colour of product / สีของผลิตภัณฑ์

Steam output (g/min) / พลังไอน�้าต่อเนื่อง (กรัม/นาที)

Auto-shut-off / ฟังก์ช่ันปิดเครื่องอัตโนมัติ

Steam ready indicator / ระบบแจ้งเตือนเมื่อไอน�้าพร้อม

Vertical steam / ฟังก์ช่ันก�าหนดไอน�้าแนวตัง้

Eco function / ระบบ Eco ประหยัดพลังงาน

Connection Rating (W) / ก�าลังไฟ (วัตต์)

Power of boiler (W) / ก�าลังไฟหม้อต้ม (วัตต์)

Type of control / การควบคุม

Sole plate / วัสดุแผ่นหน้าเตารีด

Length of main cable (m) / ความยาวสายไฟ (เมตร)

Boiler material / วัสดุหม้อต้ม

Water tank capacity (L) / ความจุแท็งค์น�้า (ลิตร)

Flexible cable joint / สายไฟ

Power on indicator / ระบบแจ้งขณะเครื่องเปิด

Water empty indicator / ระบบแจ้งเตือนน�้าหมด

Tank design / ลักษณะแท็งค์น�้า 

Steam pressure (bar) / แรงดันไอน�้า (บาร์) 

White
ขาว

Black
ด�า

Transparent removable tank and lid
แท็งใส และฝาแท็ง สามารถถอดออกจากเครื่องได้

Transparent removable tank and lid
แท็งใส และฝาแท็ง สามารถถอดออกจากเครื่องได้

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

Stainless steel
แสตนเลสสตีล

3100W 3100W

120 g/min 120 g/min

190 m 190 m

1500W 1500W

Electronic, Thermostat Electronic, Thermostat

CeraniumGlissée CeraniumGlissée

180 � - 2D 180 � - 2D

1.40 1.40

6.5 6.0

23,900 19,900Market price (THB) / ราคา (บาท)
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TDA10241THTDI90283TH TDA10220TH TDA2365TH TDA2329TH TDA2325THModel code

Soleplate / แผ่นหน้าเตารีด

AntiCalc / ระบบก�าจัดคราบตะกรัน (ช้ัน)

Wattage / ก�าลังไฟ

Soft hand grip /
ปลายตัวเครื่องแหลม รีดซอกกระดุม ซิป

Continuous steam / พลังไอน�้าต่อเนื่อง

Automatic power off / ระบบตัดไฟฟ้า
อัติโนมัติ

Shot of steam / พลังไอน�้าพิเศษ

Water tank / ความจุแทงค์น�้า

Cable line / ความยาวสายไฟ

Soft hand grip / ด้ามจับนุ่ม

PalladiumGlisséeCeraniumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

2400W2800W 2200W 2200W 2200W 1800W

35 g / minute55 g / minute 30 g / minute 22 g / minute 22 g / minute 20 g / minute

33 2 3 3 2

130 g / minute200 g / minute 120 g / minute 80 g / minute 70 g / minute 50 g / minute

300 ml.400 ml. 300 ml. 220 ml. 220 ml. 220 ml.

1.9 m.2.5 m. 1.9 m. 1.9 m. 1.9 m. 1.9 m.

Steam iron
เตารีดไอน�้า

Product ranges

5,990 2,490 1,790 1,590 1,390 990Market price (THB) / ราคา (บาท)
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Experiences Center
โชว์รูมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อซ และส�านักงานใหญ่

Experiences Center

Experiences  Center
Ital Thai Tower 2034/1-5 1st floor, New Petchburi Road,
Bangkapi, Huay Kwang Bangkok 10310

Operation time :   Monday-Friday 08.30-17.30
Website :   www.bosch-home.com/th
Facebook :  BoschHomeThailand
E-mail :  bshbkk@bshg.com

With Green Technology inside, we're flying the flag for sustainability.

For us, waste isn't just rubbish.

Ingeniously packed, efficiently transported.

Responsibility at the touch of a button. 
Bosch home appliances.

The Relaxx'x is the RobustAir™ System and the intelligent AirFlow system with innovative compressor
technology automatically ensure high air throrough cleaning results with exceptionally low power
consumption.

We collect and separate the production waste in our factories as a matter of course.
And now we also recycle 92% of it.

We save resources on transport too. We pack our dishwashers, for example, so efficiently that we can now transport 
even more products at the same time. This not only reduces packaging matieral, it also saves on fuel and thus cuts CO2 
emissions.

All Bosch home appliances are manufactured with particular care for
resources. Because we work completely sustainably in all areas. It starts 
before production and only ends when the packaging material has been 
recycled. You'll recognise our most efficient models by the "Green
Technology inside" signet. With them, you can take responsibility for the 
environment at the touch of a button as you do the housework. And even 
our most environmentally friendly home appliances are still
uncompromisingly powerful, of course.

หัวแปรงดูดมอเตอร์ก�าลังสูงที่รองรับทุกพื้นผิว มีความสามารถในการหมุนสูงถึง 5000 รอบต่อนาที และด้วยดีไซน์ที่คล่อง
ตัวท�าให้เกิดประสิทธิภาพในการก�าจัดสิ่งสกปรกได้ดียิ่งขึ้น

เรามีการเก็บรวบรวมวัสดุหรือขยะเหลือใช้จากการผลิต เพื่อน�าไปรีไซเคิล และน�ากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 92%

เรายังใช้ทรัพยากรในการจัดส่งสินค้าได้อย่างคุ้มค่า ด้วยการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กล่องบรรจุเครื่องล้าง
จานที่ช่วยให้สามารถขนส่งเครื่องล้างจานได้หลายๆ เครื่องในคราวเดียว ลดปริมาณการใช้วัสดุในการผลิตบรรจุภัณฑ์ และประหยัด
น�้ามันที่ใช้ในการขนส่ง และลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย

เครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อชทุกช้ิน ได้รับการผลิตอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรการผลิต
อย่างคุ้มค่าในทุกส่วนการผลิต ตัง้แต่การเริ่มต้นผลิตสินค้า ไปจนถึงการใช้วัสดุในการ
ผลิตกล่องบรรจุสินค้าที่สามารถรีไซเคิล กลับมาใช้งานใหม่ได้ และยังช่วยประหยัดน�้า
และไฟฟ้า โดยสังเกตุได้จากสัญลักษณ์ "Green Technology inside" ในผลิตภัณฑ์
ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานเป็นพิเศษ ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าสีเขียวเหล่านี้ จะช่วยให้คุณ
มีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ตัง้แต่เปิดเครื่อง และที่

ส�าคัญคือ ถึงแม้จะประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช
ยังคงท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นเคย

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลงังาน เพื่อการรกัษาสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยืน

รีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

จัดการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างชาญฉลาด เพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

เครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช ดูแลสิ่งแวดล้อมตัง้แต่เริ่มเปิดเครื่อง

inside
Technology
Green
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ติดต่อศูนย์บริการบ็อชเพื่อสั่งซ้ือช้ินส่วน อุปกรณ์เสริม หรือแจ้งซ่อมที่
หมายเลข 02-975-5353 ส�าหรับช้ินส่วน และอุปกรณ์เสริมสามารถมารับเอง
ไดท้ี่ศนูยบ์ริการบอ็ชหรือส่งผา่นไปรษณยีท์ั่วประเทศตามความสะดวกของคุณ 

Bangkok customer service center and Clearance shop
Ital Thai Tower 2034/1-5 1st floor, New Petchburi Road, Bangkapi, 
Huay Kwang Bangkok 10310

Operation time :   Monday-Friday 08.30-17.30
  Saturday 9.30-13.30 (only Clearance shop)

Bosch Call-center
Tel :   (66 2) 975 5353
Operation time : Monday-Saturday 08.00-18.00

Spare part ordering / สั่งซ้ือช้ินส่วน

Accessories ordering / สั่งซ้ืออุปกรณ์เสริม

After sale service / แจ้งซ่อม

Products information / สอบถามราคาและรายละเอียดสินค้า

Call-center 02-975-5353

Customer service and Clearance shop
ศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช และ Clearance shop 

Customer service center
At Bosch, the high standards apply not only to 
our premium products but also to our customer 
service – from sales and installations to
after-sales follow-up.

Contact Bosch Call Center at 02-975-5353 for the following 
topic. Bosch offer the deliver service to your home all across 
Thailand or personally pick up can be done at Bosch service 
center at your convenience.

1

2

3

4

All Bosch home appliances are produced 
from premium quality materials  and engineered 
to the highest standards. We promise it in our 
2-year manufacturer’s warranty on all appliances.

We are committed to quality even when 
it comes to after sales service. No one 

knows our appliances better than our highly 
trained service engineers. They work with the latest 
equipment to analyze, diagnose and repair using 
only the  original Bosch spare parts.

Once your guarantee period is over, 
we are still there to assist you. You can  rely on 
expert care and first rate service throughout your 
appliance’s life cycle. From missing instruction 
manuals to appliancerepair – we take care of
everything. A promise is a promise!

Shop at your convenience with Bosch 
Online Store. Browse the Cleaning 

and Care Collection and wide range of accessories 
from the comfort of your home.
Visit us at www.bosch-home.com.sg/store 

Our friendly Bosch Customer Service 
team provides competent, reliable 

assistance for all of your needs; whether that is product 
advice, arranging a visit from a service engineer, or 
ordering the right original accessories or spare parts.

Cleaning and caring for your appliances 
is crucial to maintaining optimum performance and 
keeps your appliances looking good. Our cleaning 
and care collection undergoes stringent test and 
quality checks. They are developed to complement 
your appliances, to tackle the toughest cleaning 
job and to keep your appliances in top shape.

รบัประกนัความพงึพอใจ โดยไมม่กีารประนปีระนอม

รา้นคา้ออนไลนบ์อ๊ช

การใหบ้รกิารตลอดอายุการใช้งาน
เราไปหาโดยที่คณุไมต่อ้งมาที่บอ็ชการทดสอบ การรบัรองความสะอาด และการดแูลรกัษา

การใหก้ารบรกิารโดยตรงจากบอ็ช
การโทรตดิตอ่

เครื่องใช้ไฟฟ้าในบา้นของบอ๊ชทกุช้ินถกูผลติขึน้มาจากวสัดุ
คณุภาพสงู และถกูสรรคส์รา้งขึน้มาเพื่อใหไ้ดม้าตรฐานสงูสดุ 
ดว้ยค�าสญัญาจากเราโดยการรบัประกนัสนิคา้ทกุช้ิน
เป็นเวลา 2 ปี

สามารถเลอืกชมของไดใ้นเวลาที่คณุสะดวกจากรา้นคา้ออนไลนบ์็
อช เลอืกไปที่ชุดท�าความสะอาดและชุดดแูลรกัษา และชุดอุปกรณ์
เสรมิตา่งๆอกีมากมายพรอ้มใหเ้ลอืกสรรไดจ้ากที่บา้นคณุ 
สามารถแวะเยี่ยมชมเราไดท้ี่ www.bosch-home.com/thเมิ่อไรกอ้ตามที่ระยะเวลาการรบัประกนัหมด เรายงัคงไปหา

เพื่อช่วยเหลอืคณุ คณุสามารถไวว้างใจในการดแูลอยา่งช�านาญ 
และการบรกิารอนัดบัหนึ่งตลอดอายุการใช้งานของสนิคา้
ไมว่า่จะคูม่อืการใช้งานหายตลอดจนถงึการซ่อมสนิคา้
– เราพรอ้มดแูลในทกุๆ ดา้น ค�าสญัญาคอืค�าสญัญา!

การท�าความสะอาด และการดแูลรกัษาเครื่องใช้ไฟฟ้าของคณุ
เป็นสิ่งส�าคญัที่จะรกัษาประสทิธภิาพสงูสดุ และช่วยใหเ้ครื่องใช้
ไฟฟ้าของคณุดดูอียูเ่สมอ ชุดท�าความสะอาดและดแูลรกัษาของ
เราผา่นการทดสอบและตรวจสอบคณุภาพอยา่งเครง่ครดั พวก
เขาไดถ้กูพฒันาขึน้มาเพื่อสง่เสรมิการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าของ
คณุใหด้ยีิ่งขึน้ เพื่อพรอ้มที่จะรบัมอืกบังานการท�าความสะอาดที่
ยากที่สดุและเพื่อใหเ้ครื่องใช้ไฟฟ้าของคณุดดูทีี่สดุ

เราใหค้�ามั่นสญัญาในเรื่องคณุภาพของการใหบ้รกิารหลงัการ
ขายเช่นกนั คงไมม่ใีครรูจ้กัสนิคา้ของเราไดด้กีวา่ช่างที่ถกู
ฝึกอบรมมาเป็นอยา่งด ีพวกเขาท�างานดว้ยอุปกรณท์ี่ใช้
ในการวเิคราะหรุ์น่ใหมล่า่สดุ มกีารตรวจสอบ และซ่อมโดยใช้
อะไหลแ่ทจ้ากบอ๊ช

ดว้ยความเป็นมติรจากฝ่ายบรกิารลกูคา้ของบอ๊ช ซ่ึงมคีวาม
สามารถในการใหค้วามช่วยเหลอืที่นา่เช่ือถอืไดส้�าหรบัทกุความ
ตอ้งการของคณุ ไมว่า่จะเป็นค�าแนะน�าดา้นสนิคา้ การมา
เยี่ยมเยยีนจากวศิวกรฝ่ายบรกิาร หรอืการสั่งอุปกรณเ์สรมิหรอื 
อะไหลแ่ทอ้ยา่งถกูตอ้ง

Reliability Guaranteed
No Compromises

Original Bosch

Lifetime Service
It goes without saying at BoschTested and Approved Cleaning 

and Care Collection

Bosch Online Store

On-Call



All Bosch products come
with 2 years warranty

Like us on
Facebook

www.facebook.com/
BoschHomeThailand

BSH Home Appliances Ltd.
Ital Thai Tower, 2034/31-39, 1st Floor,
New Phetchburi Road, Bangkapi,
Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
www.bosch-home.com/th  

You are welcome to visit us at the
Bosch Experience Center
Monday - Friday 8.30 - 17.30

All images are for illustration purposes only.
Please approach out in-store sales personnel for further information, More details, visit www.bosch-gome.com/th

Call-Center   02-975-5353


