
turmiX
Egészséges új évet kínálunk!  
Készítse el kedvenc turmixát, töltsön fel róla egy képet 
Facebook oldalunkra és nyerjen egy iPhone X-et!
További ajándékok: heti 1 db Bosch Mixx2Go turmixgép. 

Promóciós időszak: 2018. január 1. – február 28.
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag

A nyeremény képe illusztráció.



Mixeljen, hogy X-eljen!

Pörgesse fel magát vitaminokkal és nyereményekkel
már az év elején! Turmixoljon valami finomat, és 
mutassa meg a világnak 2018. január 1. - február 28. 
között, hogy nyerhessen egy iPhone X-et!

Készítsen egy csodás turmixot, fotózza le, és 
töltse fel a képet Facebook oldalunkra! Ezzel nem 
csak odafigyel az egészséges életmódra, de máris  
benevez játékunkba. A fődíj: 1 db iPhone X 64GB! 
Kisorsolunk továbbá hetente 1 db (összesen 9 db) 
Bosch MMBM401W Mixx2Go turmixgépet.

További részletekért látogasson el a  
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag 
oldalra.

Fődíj: 1 db iPhoneX 
Heti nyeremény: 1 db Bosch Mixx2Go turmixgép
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Pörgesse harmincezerrel
az egészséges életet!

A Bosch VitaBoost turmixgép erős, 1600
Wattos motorja - amely több, mint 30 000
fordulattal pörög percenként - mindig azon van,
hogy megkönnyítse Önnek a kiváló smoothiek,
shakek, levesek, fagylaltok és még sok egyéb
finomság elkészítését.

A gép őrületes sebességgel dolgozza fel a
zöldségeket és gyümölcsöket, hogy Ön minél
előbb hozzájuthasson a napi 
vitaminbombájához.
6 program közül választhat, köztük a
tisztítást segítő lehetőséget, az eredmény egy
gombnyomásra mindig tökéletes.



Pörgesse harmincezerrel
az egészséges életet!

Ismerje meg teljesen friss 
újdonságunkat, amellyel tovább 
turbózhatja turmixtudását. 
A Bosch VitaBar egy online recepttár, 
amely jelenleg több, mint 30 smoothie, 
shake és sok egyéb receptet 
és hasznos tippet tartalmaz az 
egészséges étkezéshez. Fedezze fel a 
folyamatosan frissülő finomságokat!



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

www.bosch-home.com/hu

Bosch VitaBoost

Slow Juicer

•  Erős, 1600 Wattos motor több, 
mint 30 000 fordulat per perces 
sebességgel

•  6 program: smoothiek, shakek, 
levesek, szószok, fagylalt és 
tisztítás - mindig tökéletes 
eredmény, gombnyomásra.

•  A gyengéd facsarás 
technológia a lassú, 
ugyanakkor hatékony 
facsarással különösen 
egészséges levek 
készítését nyújtja.

•  MixControl kapcsoló az 
italok vagy smoothiek 
kívánt sűrűségének 
beállításához.

MMBH6P6B

MESM731M



* modelltől függően

SilentMixx –
a leghalkabb Bosch  
turmixgépek

Mixx2Go turmixok

•  Erőteljes motor a mindennapi használathoz

•  Kivehető rozsdamentes acélpenge a tökéletes keverés érdekében

•  Több sebességfokozat, automata programok*

•  Aprító feltét, aprómag szűrő*

•  Jég és fagyasztott gyümölcsök aprítására is

•  Hordozható 2Go kulacs

•  BPA mentes műanyag alkatrészek, hőálló üveg turmixkehely*

•  Kivehető rozsdamentes acélpenge a tökéletes keverés érdekében

•  2 sebesség

•  Jég és fagyasztott gyümölcsök aprítására is

MMBM7G2M
MMBM401W

MMB66G7M
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