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Bosch elektrikli süpürgeler nasıl en iyi performansı sunar?

*Bosch elektrikli süpürgeler ile Bosch toz torbaları kullanılması önerilir.

QuatroPower: 
4 farklı teknolojinin bir araya 
gelmesiyle oluşan, benzersiz 
temizleme performansını düşük 
enerji tüketimiyle sunan teknoloji.

Motor teknolojisi 
Minimum enerji tüketimi ile 
maksimum hava akışı sağlar.

1
AirSeal teknolojisi 
Yüksek yalıtımlı süpürge 
hortumu hava sızıntısına 
izin vermez.

3

PowerProtect toz torbası 
Yüksek hava akışı ve 
filtrelemeyi aynı anda 
sağlar.*

2

Yüksek performanslı başlık 
Hava akışını basınçla 
birleştirerek tozları yüksek 
performansla toplar.

4

Güçlü toz toplama performansı, halının derinlerine işlemiş olan 
kiri ve haliyle alerjenleri azaltır.

Fayans veya parkelerin aralarındaki kirleri yok etmek, iyi bir temizlik 
performansı gerektirir.

*Sınırsız kullanım süresi; ambalajdan çıkan 2 adet 3.0 Ah Bosch Power for All batarya, hızlı şarj cihazı ve süpürgenin normal modda kullanılmasıyla 
mümkündür. Böylece bir batarya kullanılırken diğeri şarj olacağı için sınırsız kullanım süresi elde edilir.

Kablo yok, engel yok;  
kesintisiz temizlik var. 
Unlimited Serie I 8 kablosuz dikey süpürgenin 
değiştirilebilir 2 adet bataryası ve hızlı şarj cihazı 
sayesinde sınırsız* ve kesintisiz temizlik yapabilirsiniz. 

Hızlı şarj cihazı ve değiştirilebilir 
bataryası ile bataryalardan birini 
kullanırken diğerini şarj ederek 
sınırsız kullanım süresi* 
sağlarsınız.

Power for ALL bataryaları,  
yeşil renkli 18 Volt kablosuz  
Bosch Ev ve Bahçe Aletleri ile  
de uyumludur.

Uzun ömürlü PureAir  
özellikli hijyenik kartuş 
filtresi sayesinde geride 
tertemiz bir hava bırakır.

AllFloor HighPower  
turbo başlığı ve yenilikçi 
DigitalSpin motoru  
sayesinde üstün temizleme 
performansı sunar.

Daha düşük enerji tüketimi, yıllarca süren 
maksimum performans.
Avrupa Birliği mevzuatı gereği 2017’de Türkiye’de de uygulamaya konulan elektrikli 
süpürgelerde maksimum 900 Watt sınırı sayesinde etkili performans için süpürgelerde 
birçok teknolojik iyileştirme yapıldı. Artık motor gücü kadar başlık ve fırça yapısı ile 
süpürgenin hava yalıtımı da temizleme performansında büyük öneme sahip.



Kablosuz Dikey Süpürgeler, Şarjlı Dik Süpürgeler ve Şarjlı El Süpürgeleri

Yeni

BHN 14N 
Move  
Şarjlı El Süpürgesi  
Beyaz
 –Uzun ömürlü yüksek temizlik 
performansı
 –14,4 V pil
 –12 dakikaya kadar kullanım süresi
 –Yıkanabilir filtre
 –Sadece 1,2 kg ağırlık
 –Dar aralık ucu

Yeni

BHN 20L 
Move Lithium  
Şarjlı El Süpürgesi 
Mavi
 –Yüksek hava akım sistemi ile  
etkili toz çekimi
 –20,4 V pil
 –45 dakikaya kadar kullanım süresi
 –Yıkanabilir filtre
 –Sadece 1,1 kg ağırlık
 –Dar aralık ucu

BCH 3ALL21 
Serie I 4 
Flexxo Şarjlı Dik Süpürge 
Kahverengi
 –21,6 V pil
 –2in1: Kablosuz dikey süpürge ve 
şarjlı el süpürgesi tek bir cihazda
 –Lithium-Ion: Yüksek performans ve 
kısa şarj süresi için uzun ömürlü pil
 –Tüm zeminlerin temizliği için 
uygun electro başlık
 –2 farklı güç kademesi
 –Yıkanabilir filtre
 –Kolay yerleştirmek için sabit 
dik durma fonksiyonu, yer 
kaplamadan saklanabilme ve her 
yerde kolay şarj edilebilme
 –Ekstra uzun kullanım süresi: 50 dk
 – İkisi bir arada mobilya fırçası ve 
döşeme başlığı
 –Konteyner kapasitesi: 0,4 l

BBS 812PCK 
Unlimited Serie I 8 
Kablosuz Dikey Süpürge 
Beyaz
 –Limitsiz kullanım süresi
 –Gövdesi sadece 1,9 kg; boru ve 
başlık ile birlikte 2,9 kg
 –Normal modda 40 dk, motorize 
başlık ile 35 dk, turbo modda 10 
dk kullanım süresi
 –Ekstra batarya sayesinde sınırsız 
kullanım süresi
 –0,4 litre kapasiteli toz haznesi
 –Sadece 76 dB ile çok sessiz
 –Aksesuarlar: HighPowerBrush 
başlık, Hızlı şarj ünitesi, İkisi bir 
arada mobilya fırçası ve döşeme 
başlığı, XXL döşeme başlığı, 
Esnek uzun dar aralık ucu
 –Power for All sistemi ile uyumlu

BBS 8214 
Unlimited Gen 2 Serie I 8 
Kablosuz Dikey Süpürge 
Beyaz
 –Özel LED başlık
 –Gövdesi sadece 1,95 kg; boru ve 
başlık ile birlikte 3,2 kg
 –Eco modda başlıksız 65 dk, 
motorize başlık ile 55 dk, 
otomatik modda 20 dk ve turbo 
modda 10 dk kullanım süresi
 –0,4 litre kapasiteli toz haznesi
 –Sadece 78 dB ses seviyesi
 –Aksesuarlar: LED ışıklı 
AllHighPowerBrush başlık, XXL 
döşeme başlığı, Esnek uzun dar 
aralık ucu
 –Power for All sistemi ile uyumlu

Kablosuz Dikey Süpürgeler
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BCS 612KA2 
Unlimited Serie I 6 
Kablosuz Dikey Süpürge 
Beyaz
 –Gövdesi sadece 1,4 kg; boru ve 
başlık ile birlikte 2,3 kg
 –Normal modda 30 dk, motorize 
başlık ile 25 dk, turbo modda 8 
dk kullanım süresi
 –Ekstra batarya sayesinde 
kesintisiz 60 dk temizlik
 –0,3 litre kapasiteli toz haznesi
 –Aksesuarlar: PowerBrush motorlu 
başlık, İkisi bir arada mobilya 
fırçası ve döşeme başlığı, XXL 
döşeme başlığı, Aksesuar uzatma 
adaptörü
 –Power for All sistemi ile uyumlu

AL
M

AN MÜHENDİSLİĞ
İ

A
L

M
AN M Ü H E N D İ

SLİ
Ğ
İ

Sadece
1,4 kg

Çift 
batarya
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BBS 61PET2 
Unlimited Serie I 6 ProAnimal 
Kablosuz Dikey Süpürge 
Kırmızı
 –Gövdesi sadece 1,4 kg; boru ve 
başlık ile birlikte 2,3 kg
 –Normal modda 30 dk, motorize 
başlık ile 25 dk, turbo modda 8 
dk kullanım süresi
 –0,3 litre kapasiteli toz haznesi
 –Aksesuarlar: Mini ProAnimal 
motorlu başlık, PowerBrush 
motorlu başlık, XXL döşeme 
başlığı, İkisi bir arada mobilya 
fırçası ve döşeme başlığı, Esnek 
uzun dar aralık başlığı
 –Power for All sistemi ile uyumlu
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Yeni

Evcil hayvan 
tüyleri için  

özel başlıklar

BCS 61113 
Unlimited Serie I 6 
Kablosuz Dikey Süpürge 
Beyaz
 –Gövdesi sadece 1,4 kg; boru ve 
başlık ile birlikte 2,3 kg
 –Normal modda 30 dk, motorize 
başlık ile 25 dk, turbo modda 8 
dk kullanım süresi
 –0,3 litre kapasiteli toz haznesi
 –Aksesuarlar: PowerBrush motorlu 
başlık, İkisi bir arada mobilya 
fırçası ve döşeme başlığı, Esnek 
uzun dar aralık başlığı
 –Power for All sistemi ile uyumlu
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BGS 41PET1

BGLS 4PET2

BBS 61PET2

Mini AirTurbo başlık 
hayvan tüylerini yüksek 
performansla kolayca 
temizler.

Her ihtiyaca uygun       özel süpürgeler. 
Sevimli dostlarımızla dolu evlerde hızlı ve 
mükemmel temizlik için ProAnimal süpürgeler.
Sevimli dostlarımızla paylaşılan evlerde üstün performanslı temizlik için ProAnimal 
süpürgelere güvenin. İster torbalı ister torbasız isterseniz de kablosuz; seçim sizin. 
AirTurbo ve Mini AirTurbo süpürge başlıkları, farklı zeminlerde bile evcil hayvan 
tüylerini %30 daha hızlı temizler.

AirFresh sistemi ortama 
temiz hava çıkışı sağlar ve kötü 
kokuların yayılmasını önler.

SelfClean özelliğine sahip 
AirTurbo başlıkta toplanan 
hayvan tüyleri tek bir hareketle 
kolayca kesilip vakumlanır.

Kimseyi rahatsız etmeden sessizce temizlik 
yapmanın yolu: ProSilence süpürgeler.
Yüksek izolasyonlu süpürge başlıkları, sessiz motoru ve ses seviyesi azaltılmış 
opsiyonel aksesuar seçenekleriyle 64 dB’e kadar varan ultra sessiz ProSilence 
süpürgelerle çok rahat edeceksiniz. Toz torbalı veya toz torbasız seçeneklerinden  
biri tam da size göre.

BGB 6SIL1

BGS 7SIL1

Sessiz motoru ile en 
yüksek performansa en 
düşük ses seviyesiyle ulaşır.

Yüksek izolasyonlu 
süpürge başlıklarında ses 
seviyesi optimize edilmiştir.
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Temizlikte en güçlüsünü arayanlara önerimiz: 
ProPower süpürgeler.
Power kontrol sistemli ProPower süpürgelerin başlıkları, güç seviyesini yüzeye göre 
otomatik olarak ayarlar ve her yüzeyde optimum performans sağlar. Başlıkta biriken 
tüy ve ipliklerse SelfClean özelliği sayesinde tek bir tuşla kolayca temizlenir.

Artırılan vakum gücüyle 
Turbo başlık hızlı ve etkili 
temizlik sağlar.

SelfClean özellikli AirTurbo 
Plus başlıkta biriken tüy ve 
iplikler tek bir tuşla kolayca 
temizlenir.

BGS 7POW1

BGL 6POW1

BGS 41POW2

Her ihtiyaca uygun       özel süpürgeler. 
Alerjik bünyeli kullanıcılar için Bosch’tan 
ProHygienic süpürgeler.
ProHygienic süpürgelerin yıkanabilir Ultra Alerji filtresi; havada bulunan alerjen, toz 
partikülü ve bakterilerin %99,99’unu cihaza hapseder. Özel filtresi, çok temiz hava 
çıkışı sağlayarak mükemmel bir ortam havası yaratır ve alerjik bünyeleri rahatlatır.

Ultra Allergy filtre sistemi akciğer 
rahatsızlığı olanlar, alerjik bünyeler 
ya da çocuklu evler için idealdir.

Tozlar tamamen kapalı 
AirFresh torbasında dışarıya 
sızdırılmadan hapsedilir.

BGBS 4HYG1

BGS 41HYG1
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Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler

BGC 41Q69 
Serie | 6 
ProSilence Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge  
Kırmızı
 –Son derece sessiz 69 dB
 –600 Watt 
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz haznesi kapasitesi: 2,4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: Sert zemin başlığı, 
Halı/Parke başlığı, Dar aralık ve 
döşeme başlığı bir arada
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BGS 7SIL1 
Serie | 8 
ProSilence Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge 
Beyaz
 –Bosch’un en sessiz süpürgesi: 
64 dB
 –650 Watt
 –10 yıl motor garantisi
 –SmartSensor ile her zaman güçlü, 
temiz ve hızlı
 –Kendi kendini temizleyen filtre 
sistemi
 –XXL toz haznesi kapasitesi: 3 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 11 m
 –Aksesuarlar: Sert zemin başlığı, 
Halı/Parke başlığı, Dar aralık 
başlığı, Döşeme başlığı
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Yeni

BGS 41HYG1 
Serie | 6 
ProHygienic Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge 
Beyaz
 –Güçlü performans ve alerjik 
bünyeler için daha temiz hava
 –Yıkanabilir ULPA hijyenik filtre
 –550 Watt
 –Ses seviyesi: 72 dB
 –SmartSensor ile her zaman güçlü, 
temiz ve hızlı
 –Uzaktan kumanda
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz haznesi kapasitesi: 2,4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: Halı/Parke başlığı, 
XL dar aralık başlığı, Yatak başlığı
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BGS 7POW1 
Serie | 8 
ProPower Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge  
Siyah
 –AirTurbo Plus ve Mini AirTurbo 
başlıkları ile güçlü temizlik
 –800 Watt
 –Ses seviyesi: 72 dB
 –10 yıl motor garantisi
 –XXL toz haznesi kapasitesi: 3 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 11 m
 –Aksesuarlar: AirTurbo Plus başlık, 
Mini AirTurbo başlığı, Sert zemin 
başlığı, Dar aralık başlığı, Mobilya 
başlığı, Döşeme başlığı, Halı/
Parke başlığı

BGS 41PET1 
Serie | 6 
ProAnimal Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge  
Kırmızı
 –Evcil hayvan sahipleri için özel 
olarak tasarlandı 
 –AirTurbo Plus ve Mini AirTurbo 
başlık ile güçlü temizlik
 –750 Watt
 –Ses seviyesi: 72 dB
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz haznesi kapasitesi: 2,4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: AirTurbo Plus başlık, 
Mini AirTurbo başlık, Sert zemin 
başlığı, Ekstra uzun dar aralık 
başlığı
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BGS 41PRO 
Serie | 6 
ProPower Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge  
Siyah
 –Turbo başlık ile güçlü temizlik
 –750 Watt
 –Ses seviyesi: 72 dB
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz haznesi kapasitesi: 2,4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: Turbo başlık, Sert 
zemin başlığı, Dar aralık ve 
döşeme başlığı bir arada
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Yeni

BGC 21POW1 
Serie | 4 
ProPower Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge 
Siyah
 –Özel turbo başlık ile güçlü 
temizlik
 –750 Watt
 –Ses seviyesi: 78 dB
 –10 yıl motor garantisi
 –Toz haznesi kapasitesi: 2 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Yıkanabilir HEPA hijyenik filtre
 –Aksesuarlar: Turbo başlık, Halı/
Parke başlığı, Dar aralık/döşeme 
ucu
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Yeni

BGC 21X300 
Serie | 4 
Toz Torbasız Elektrikli 
Süpürge 
Siyah
 –550 Watt
 –Ses seviyesi: 76 dB
 –10 yıl motor garantisi
 –Toz haznesi kapasitesi: 2 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Yıkanabilir HEPA hijyenik filtre
 –Aksesuarlar: Halı/Parke başlığı, 
Dar aralık/döşeme ucu
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BGS 41POW2 
Serie | 6 
ProPower Toz Torbasız 
Elektrikli Süpürge 
Siyah
 –Turbo başlık ile güçlü temizlik
 –700 Watt
 –Ses seviyesi: 72 dB
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz haznesi kapasitesi: 2,4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: Turbo başlık, Sert 
zemin başlığı, Dar aralık ve 
döşeme başlığı bir arada
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BGS 41X300 
Serie | 6 
Toz Torbasız Elektrikli 
Süpürge 
Mavi
 –AirCycle teknolojisi: Güçlü 
merkezkaç kuvveti sayesinde 
yüksek verilmli temizlik
 –550 Watt
 –Ses seviyesi: 72 dB
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz haznesi kapasitesi: 2,4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: Halı/Parke başlığı, 
Dar aralık ve döşeme başlığı bir 
arada
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Bosch’tan yeni başlayanlar için 
profesyonel bir yardımcı: MUM Serie I 2.
Küçük bir tezgâhınız varsa kompakt ve profesyonel bir yardımcıya 
ihtiyacınız vardır. Küçük mutfaklar, dar tezgâhlar için tasarlanan yeni 
mutfak makinemiz MUM Serie I 2 ile hayal ettiklerinizi yapmak çok kolay.

Çok 
kompakt

MUM S2VM00 
MUM2 
Mutfak Makinesi 
Siyah
 –900 Watt
 –3,8 litrelik metal hazne
 –3D üç boyutlu karıştırma
 –7 hız ayarı+pulse
 –Park pozisyonu
 –Kompakt tasarım
 –Çırpma, karıştırma başlığı ve hamur 
yoğurma kancası
 –Kablo saklama bölümü
 –Kaymaz kauçuk ayaklar
 –Premium görünüm

Yeni

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

BGBS 2RD1 
Serie | 2 
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge 
Kırmızı
 –600 Watt
 –Ses seviyesi: 80 dB
 –Kolay kontrol sistemi
 –Hijyenik filtre sistemi
 –10 yıl motor garantisi
 –L toz torbası kapasitesi: 3,5 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 8 m
 –Aksesuarlar: Dar aralık başlığı, 
Döşeme başlığı, Parke/Halı 
başlığı, Ekstra uzun aralık başlığı
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BGB 6SIL1 
Serie | 6 
ProSilence Toz Torbalı 
Elektrikli Süpürge  
Beyaz
 –Ultra sessiz sadece 66 dB
 –700 Watt
 –Uzaktan kumanda
 –Mat tasarım
 –PowerProtect sistemi
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz torbası kapasitesi: 4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 12 m
 –Toz torbası değiştirme göstergesi
 –Aksesuarlar: Parke/Halı başlığı, 
Döşeme başlığı, Sert zemin 
başlığı
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BGL 6POW1 
Serie | 6 
ProPower Toz Torbalı  
Elektrikli Süpürge  
Siyah
 –Turbo başlık
 –850 Watt
 –Ses seviyesi: 76 dB
 –Uzaktan kumanda
 –Mat tasarım
 –PowerProtect sistemi
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz torbası kapasitesi: 4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 12 m
 –Toz torbası değiştirme göstergesi
 –Aksesuarlar: Turbo başlığı, Parke/
Halı başlığı, Döşeme başlığı, Sert 
zemin başlığı

BGLS 4PET2 
Serie | 4 
ProAnimal Toz Torbalı 
Elektrikli Süpürge  
Kırmızı
 –Evcil hayvan tüyleri için özel 
tasarım AirTurbo Plus başlık
 –600 Watt, Ses seviyesi: 75 dB
 –AirFresh toz torbası
 –PowerProtect sistemi
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz torbası kapasitesi: 4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: AirTurbo Plus başlık, 
2’li aralık ve döşeme başlığı, 
Extra uzun aralık başlık, Parke/
Halı başlığı, Sert Zemin başlığı

YILM
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BGBS 4HYG1 
Serie | 4 
ProHygienic Toz Torbalı 
Elektrikli Süpürge  
Beyaz
 –Güçlü performans ve alerjik 
bünyeler için daha temiz hava
 –ULPA filtre, 600 Watt
 –Ses seviyesi: 75 dB
 –AirFresh toz torbası
 –PowerProtect sistemi
 –10 yıl motor garantisi
 –XL toz torbası kapasitesi: 4 l
 –Hareket alanı yarıçapı: 10 m
 –Aksesuarlar: Dar aralık başlığı, 
Döşeme başlığı, XXL aralık 
başlığı, Yatak başlığı, Parke/Halı 
başlığı, Sert zemin başlığı

BBZ16GALL 
16’lı Toz Torbası Paketi
 –16’lı PowerProtect toz torbası

BBZ41FGALL 
4’lü Toz Torbası Paketi
 –Tüm toz torbalı süpürgeler için 
toz torbası



MUM5 Mutfak Makinesi ile Uyumlu Aksesuarlar
MUZ 5PP1
Makarna Tutkusu Aksesuar 
Seti
 –Krom kaplama çelik
 –Lazanya hamuru (140 mm) ve 
tagliatte (7 mm) için 2 aksesuar
 –Lazanya hamuru için 9 kalınlık 
ayarı

MUZ 5BS1
Kurabiye Aşkı Aksesuar Seti
 –Plastik hazne
 –Kıyma aparatı
 –Paslanmaz çelik disk (4,5 mm) ve 
bıçak
 –4 farklı şekilde kurabiye aksesuarı 

MUZ 5VL1
Sebze ve Meyve Sevgisi  
Aksesuar Seti
 –Doğrayıcı
 –5 paslanmaz çelik disk: 2 taraflı 
dilimleme diski, Rendeleme 
ve kesme diskleri, Patates 
rendeleme diski, Asya türü, İnce 
sebze doğrama diski
 –Şeffaf kapak ve ittirici

MUZ 5FW1
Kıyma Aksesuarı
 –MUM Serie | 4 (MUM5) modelleri 
ile uyumlu 
 –1 kg/dakika et kıyma kapasitesi
 –Paslanmaz çelik disk (4,5 mm) ve 
bıçak
 –Doldurma tepsisi ve ittirici

MUZ 5MX1
Blender Haznesi
 –1,25 litre kapasiteli plastik 
blender haznesi
 –Sıçramayı önleyici doldurma 
kapağı

MUZ 5ZP1
Narenciye Sıkacağı
 –Ergonomik tutma sapı ile kolay 
kullanım
 –Portakal, limon, greyfurt gibi 
meyveler için uygun

MUZ 5KR1
Plastik Hamur Kâsesi
 –3,9 litrelik plastik kâse
 –Tutma sapı sayesinde kolay kullanım

MUM 9YX5S12 
OptiMUM  
Entegre Tartılı Mutfak 
Makinesi 
Gümüş
 –1500 Watt
 –5,5 litrelik paslanmaz çelik hazne 
 –7 hız ayarı
 –Entegre tartı ve zamanlayıcı
 –3 otomatik program
 –3D üç boyutlu karıştırma
 –Otomatik kablo sarma
 –EasyArm Lift: Tek tuşla kalkabilen 
gövde
 –ThermoSafe blender aksesuarı
 –Çırpma teli, silikon kaplı 
karıştırma ucu, hamur kancası
 –Paslanmaz çelik premium gövde

MUM 59M55 
MUM5  
Mutfak Makinesi 
Gümüş
 –1000 Watt
 –3,9 litrelik paslanmaz çelik hazne
 –7 hız ayarı
 –3D üç boyutlu karıştırma
 –Otomatik kablo sarma
 –EasyArm Lift: Tek tuşla kalkabilen 
gövde
 –Dahili aksesuarlar: Kıyma aparatı, 
mutfak robotu, narenciye 
sıkacağı, mini doğrayıcı, 
taşınabilir blender şişesi
 –Çırpma teli, silikon kaplı 
karıştırma ucu, hamur kancası
 –Doğrama, dilimleme, rendeleme, 
tıraşlama diskleri ve aksesuar 
çantası

MUM 58720 / MUM 58K20 / 
MUM 58020 
MUM5  
Mutfak Makinesi
 –1000 Watt
 –3,9 litrelik paslanmaz çelik hazne
 –7 hız ayarı
 –3D üç boyutlu karıştırma
 –EasyArm Lift: Tek tuşla kalkabilen 
gövde
 –Blender aksesuarı
 –Çırpma teli, karıştırma ucu, 
hamur kancası
 –Doğrama, dilimleme, rendeleme 
diskleri ve aksesuar çantası

MUM 9A66R00 
OptiMUM  
Mutfak Makinesi  
Kırmızı
 –1600 Watt
 –5,5 litrelik paslanmaz çelik hazne 
 –7 hız ayarı
 –3D üç boyutlu karıştırma
 –EasyArm Lift: Tek tuşla kalkabilen 
gövde
 –Çırpma teli, silikon kaplı 
karıştırma ucu, hamur kancası
 –Paslanmaz çelik premium gövde

Mutfak Makineleri

MUM 5XW20 
MUM5  
Entegre Tartılı Mutfak 
Makinesi
 –1000 Watt
 –3,9 litrelik paslanmaz çelik hazne 
 –7 hız ayarı
 –Entegre tartı ve zamanlayıcı
 –3D üç boyutlu karıştırma
 –Otomatik kablo sarma
 –EasyArm Lift: Tek tuşla kalkabilen 
gövde
 –Blender aksesuarı
 –Çırpma teli, silikon kaplı 
karıştırma ucu, hamur kancası
 –Doğrama, dilimleme, rendeleme, 
tıraşlama diskleri ve aksesuar 
çantası

MUM 58K20

MUM 58720

MUM 58020

Yeni



ErgoMixx ile vakumla, uzun süre taze sakla.
ErgoMixx vakumlu el blenderi, vakumlama fonksiyonuyla artan yemeklerin; 
kuruyemişlerin, sebze ve meyvelerin tazeliğini çok daha uzun süre korur. 
Üstelik mutfakta en zorlu işleri bir çırpıda halletmenizi sağlayan 
ErgoMixx blender ailesi tam 5 yıl garantili.

MUZ 45FV1
Sebze ve Meyve Presi
 –Uzun ömürlü ve kolay 
temizlenebilir malzeme
 –Yumuşak meyve/sebze ve 
domatesleri ezmek için uygun
 –Sıçrama önleyici koruma
 –Kıyma aksesuarı ile birlikte 
kullanılmalıdır

MUZ 45LS1
Kıyma Disk Seti
 –Uzun ömürlü 6 mm ve 3 mm’lik 2 
adet disk
 –Et, meyve, sebze için kullanıma 
uygun

MUZ 45SV1
Kurabiye Aksesuarı
 –4 farklı şekilde kurabiye aksesuarı 
 –Kıyma aksesuarı ile birlikte 
kullanılmalıdır

MUM4 , MUM5 ve MUM2 Mutfak Makinesi ile Uyumlu Aksesuarlar

MUZ S2FWW
Kıyma aksesuarı
 –MUM Serie | 2 modelleri ile 
uyumlu
 –1 kg/dakika et kıyma kapasitesi
 –Paslanmaz çelik disk (4,5 mm) 
ve bıçak
 –Doldurma tepsisi ve ittirici

Yeni



Blenderler
MMB V625M 
VitaMaxx Vakumlu Blender
 –1000 Watt
 –Dakikada 37.000 dönüş (RPM)
 –Vakum fonksiyonu ile 5 kata kadar 
daha fazla C vitamini, 2 kata kadar 
daha uzun süre taze tutma
 –Çıkarılabilir 6 kanatlı bıçak
 –4 otomatik program: Vakumlu 
blender, Vakum, Buz kırma ve 
Temizleme
 –Değiştirilebilir hız ayarı ve turbo 
fonksiyon
 –Uzun ömürlü, kolay kullanımlı 1,5 l 
Tritan hazne
 –Vakumlu şişe (0,5 l) ve 2 adet 
vakumlu saklama kutusu (1,5 l ve 
0,75 l) 
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MMB 65G5M 
SilentMixx Blender
 –800 Watt
 –Dakikada 7.000 dönüş (RPM)
 –Sessiz çalışma
 –Çıkarılabilir 4 kanatlı bıçak
 –2 otomatik program: Smoothie 
ve Buz kırma
 –Değiştirilebilir hız ayarı ve 
pulse fonksiyonu
 –Sıcak-soğuğa dayanıklı 1,5 l 
ThermoSafe cam hazne
 –Malzemeleri kolay öğütmek için 
ittirici
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MMB M7G3M 
VitaStyle Mixx2Go 
Mini Blender
 –350 Watt
 –Öğütücü sayesinde kuruyemiş, 
soğan ve yeşil yaprak öğütme
 –Çıkarılabilir 4 kanatlı bıçak
 –2 hız ayarı
 –Sıcak-soğuğa dayanıklı 0,6 l 
ThermoSafe cam hazne
 –Tritan şişe (0,5 l) ve Tritan 
öğütücü (0,2 l)
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MMB 2111M 
VitaPower Serie | 2 
Mini Blender 
 –450 Watt
 –Dakikada 40.000 dönüş hızı 
(RPM)
 –Almanya'da üretilen yüksek 
kaliteli Solingen marka ProEdge 
paslanmaz çelik bıçaklar
 –3D üç boyutlu tasarıma sahip,  
0,65 l kullanılabilir hacimli 
Tritan ToGo taşınabilir şişe. 
BPA içermez.
 –SafeLock sızıntı koruması ile 
güvenli kullanım
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar sayesinde kolay 
temizlik

MMB 6172S 
VitaPower Blender
 –1200 Watt
 –Dakikada 30.000’e kadar dönüş 
hızı (30.000 RPM)
 –Almanya’da üretilen paslanmaz 
çelik Solingen bıçaklar
 –EasyKlick kolay takılıp 
çıkarılabilen ve yıkanabilen 
bıçaklar
 –ThermoSafe sıcak/soğuğa 
dayanıklı 1,5 l cam hazne
 –Üç boyutlu hazne tasarımı ile 
homojen sonuçlar

Yeni

El Blender Setleri ve El Blenderları

MSM 64110 
ErgoMixx El Blenderı
 –450 Watt
 –Metal blender ayağı
 –QuattroBlade 4 bıçak
 –2 hız ayarı
 –Ergonomik yumuşak tutma sapı
 –EasyClick kolay tak-çıkar 
fonksiyonu
 –Ölçü kabı

MS 6CB6110 
ErgoMixx El Blenderı
 –1000 Watt
 –Metal blender ayağı
 –QuattroBlade 4 bıçak
 –12 hız ayarı
 –Ergonomik yumuşak tutma sapı
 –Easy Click kolay tak-çıkar 
fonksiyonu
 –Kapaklı ölçü kabı

Yeni
Yeni

5 yıl
motor

garantili.

MS 6CB61V5 
ErgoMixx 
Vakumlu El Blender Seti
 –1000 Watt
 –Vakum özelliği ile gıdaları 2 kata 
kadar daha uzun süre taze tutma
 –5 yıl motor garantili
 –Metal blender ayağı
 –QuattroBlade 4 bıçak
 –12 hız ayarı
 –Ergonomik yumuşak tutma sapı
 –EasyClick kolay tak-çıkar 
fonksiyonu
 –Doğrayıcı (500 ml) ve mikser 
aksesuarı
 –Vakum pompası, 6 adet kilitli 
poşet, 1 adet Tritan kap
 –Ölçü kabı

MS 64M6170 
ErgoMixx Style 
El Blender Seti
 –1000 Watt
 –5 yıl motor garantili
 –Metal blender ayağı
 –QuattroBlade 4 bıçak
 –12 hız ayarı
 –Ergonomik yumuşak tutma sapı
 –EasyClick kolay tak-çıkar 
fonksiyonu
 –Doğrayıcı (500 ml), mikser ve buz 
kırma aksesuarı
 –Kapaklı ölçü kabı
 –Paslanmaz çelik gövde

MS 6CA4150 
ErgoMixx 
El Blender Seti
 –800 Watt
 –Metal blender ayağı
 –QuattroBlade 4 bıçak
 –12 hız ayarı
 –Ergonomik yumuşak tutma sapı
 –EasyClick kolay tak-çıkar 
fonksiyonu
 –Doğrayıcı (500 ml) ve mikser 
aksesuarı
 –Kapaklı ölçü kabı

MS 62B6190 
ErgoMixx 
El Blender Seti
 –1000 Watt
 –5 yıl motor garantili
 –Metal blender ayağı
 –QuattroBlade 4 bıçak
 –12 hız ayarı
 –Ergonomik yumuşak tutma sapı
 –EasyClick kolay tak-çıkar 
fonksiyonu
 –Mutfak robotu (1250 ml) ve 
mikser aksesuarı
 –Dilimleme, rendeleme, doğrama 
için 4 farklı disk
 –Kapaklı ölçü kabı

Yeni

5 yıl
motor

garantili.

5 yıl
motor

garantili.

5 yıl
motor

garantili.



Mutfak Robotları ve Kıyma Makineleri
MCM 3501M 
MultiTalent 3 
Mutfak Robotu 
Inox
 –800 Watt
 –Çok yönlü aksesuarlar ile 50’den 
fazla fonksiyon: Dilimleme, 
rendeleme, doğrama, karıştırma, 
çırpma, öğütme vb.
 –2 hız ayarı ve pulse fonksiyonu
 –2,3 litre kapasiteli plastik hazne
 –1 litre kapasiteli blender 
aksesuarı
 –Çift taraflı paslanmaz çelik 
dilimleme ve rendeleme diskleri 
 –Öğütücü sayesinde kahve 
çekirdeği, kuruyemiş ve baharat 
öğütme
 –Buz kırabilme özelliği
 –Yumurta ve krema çırpma diski
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MFW 3520W 
CompactPower 
Kıyma Makinesi
 –1500 Watt
 –1,8 kg/dk kapasite
 –Çift taraflı bıçak ile üstün 
sonuçlar
 – İçli köfte ve sosis/sucuk aparatı

MFW 3X14B  
CompactPower 
Kıyma Makinesi
 –2000 Watt motor blok gücü
 –2,5 kg/dakika et kıyma kapasitesi
 –Çift taraflı bıçak
 –3 farklı boy kıyma diski
 –4 farklı rendeleme/dilimleme 
bıçağı
 –Vakumlu kauçuk ayaklar 
sayesinde sarsıntısız çalışma 
özelliği

MCM 3201B 
MultiTalent 3 
Mutfak Robotu 
Siyah
 –800 Watt
 –Çok yönlü aksesuarlar ile 30’den 
fazla fonk.: Dilimleme, rendeleme, 
doğrama, karıştırma, vb.
 –2 hız ayarı ve pulse fonksiyonu
 –2,3 litre kapasiteli plastik hazne
 –1 litre kapasiteli blender aksesuarı
 –Çift taraflı paslanmaz çelik 
dilimleme ve rendeleme diskleri 
 –Buz kırabilme özelliği
 –Yumurta ve krema çırpma diski
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MCM 4000 
MCM4 StyLine  
Mutfak Robotu 
Beyaz
 –700 Watt
 –Çok yönlü aksesuarlar ile 20’den 
fazla fonksiyon: Dilimleme, 
rendeleme, doğrama, vb.
 –2 hız ayarı ve pulse fonksiyonu
 –1,2 litre kapasiteli plastik hazne
 –Paslanmaz çelik dilimleme ve 
rendeleme diskleri 
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

Yeni

El Mikserleri ve Doğrayıcılar
MFQ 4080 
StyLine El Mikser Seti
 –500 Watt
 –5 hız ve turbo fonksiyonu
 –Hafif gövde ve soft touch 
yumuşak tutma sapı
 –Doğrayıcı (760 ml), blender 
aparatı ve karıştırma haznesi
 –Premium mikser başlıkları ve 
hamur kancaları
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MFQ 2420B 
CleverMixx El Mikseri
 –400 Watt
 –4 hız ve turbo fonksiyonu
 –Hafif gövde sayesinde kolay 
kullanım
 –Paslanmaz çelik mikser başlıkları 
ve hamur kancaları
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MFQ 24200 
CleverMixx El Mikseri
 –400 Watt
 –4 hız ve turbo fonksiyonu
 –Hafif gövde sayesinde kolay 
kullanım
 –Paslanmaz çelik mikser başlıkları 
ve hamur kancaları
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MMR 15A1 
Cam Hazneli Doğrayıcı
 –550 Watt
 –Paslanmaz çelik bıçak
 –1,5 litrelik mikrodalgaya girebilen 
cam hazne
 –Yumurta ve krema çırpma diski
 –Buz kırma bıçağı

MMR 08R2 / MMR 08A1 
Plastik Hazneli Doğrayıcı
 –400 Watt
 –Paslanmaz çelik bıçak
 –0,5 litrelik mikrodalgaya girebilen, 
BPA içermeyen plastik hazne
 –Yumurta ve krema çırpma diski

MFQ 40303 
StyLine El Mikser Seti
 –500 Watt
 –5 hız ve turbo fonksiyonu
 –Hafif gövde ve soft touch 
yumuşak tutma sapı
 –Premium mikser başlıkları ve 
hamur kancaları
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MMR 08R2

MMR 08A1

*El mikseri kategorisinde. Kaynak:                          
 peekd.ai 2019 Satış Değerleri

*El mikseri kategorisinde. Kaynak:                          
 peekd.ai 2019 Satış Değerleri

*El mikseri kategorisinde. Kaynak:                          
 peekd.ai 2019 Satış Değerleri

*El mikseri kategorisinde. Kaynak:                          
 peekd.ai 2019 Satış Değerleri



Tost Makineleri ve Ekmek Kızartma Makineleri
TCG 4215  
Döküm Plakalı  
Tost Makinesi 
Antrasit
 –2000 Watt
 –Döküm alüminyum plakalar
 –Çıkarılabilir, yapışmaz, bulaşık 
makinesinde yıkanabilen plakalar
 –3 farklı pozisyonda kullanım 
(ızgara, tost, fırın)
 –Alt/Üst plaka farklı sıcaklık ayarı 
(Üst plaka: 3, Alt plaka: 5)
 –Pişirme tepsisi

TAT 6A803 
ComfortLine  
Uzun Ekmek Kızartma 
Makinesi  
Çelik
 –1090 Watt
 –6 kademeli kızartma
 –Uzun ekmek dilimleri için uygun
 –Entegre ısıtma teli ile sıcak  
tutma özelliği
 –Buz çözme ve ısıtma özelliği
 –Dilim yükseltme özelliği ile en 
küçük dilimleri bile alabilme
 –Otomatik hizalama ve eşit 
kızartma
 –Paslanmaz çelik gövde
 –Kırıntı toplama tepsisi

Yeni

TCG 4104  
Tost Makinesi 
Kırmızı
 –2000 Watt
 –Press alüminyum plakalar
 –Çıkarılabilir, yapışmaz, bulaşık 
makinesinde yıkanabilen plakalar
 –3 farklı pozisyonda kullanım 
(ızgara, tost, fırın)
 –5 sıcaklık ayarı 

Yeni

Meyve Sıkacakları

MCP 3500N 
VitaPress  
Narenciye Sıkacağı
 –25 Watt
 –Otomatik çalışma
 –800 ml hazne kapasitesi
 –Her boyuttaki narenciye için 
uyumlu özel koni tasarımı
 –Bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar ile kolay temizleme

MES M731M 
VitaExtract  
Yavaş Sıkım Meyve Sıkacağı
 –150 Watt
 –Yavaş sıkım ile vitaminini 
kaybetmeyen içecekler
 –Damlama önleme
 –Sessiz çalışma
 –MixControl özelliği ile içeceğin 
posa miktarını ve dokusunu 
ayarlama
 –3 farklı filtre ile sağlıklı meyve 
suları, meyve püresi ve smoothie 
yapma imkânı
 –Özel fırçası ve bulaşık 
makinesinde yıkanabilir parçaları 
sayesinde kolay temizleme

MES 4010 
VitaJuice  
Katı Meyve Sıkacağı
 –1200 Watt
 –XXL besleme ağzı (84 mm)
 –Damlama önleme
 –3 hız ayarı
 –Geniş meyve suyu haznesi (1,5 l) 
ve posa haznesi (2 l)
 –Kolay temizlenebilir seramik 
bıçaklar
 –Paslanmaz çelik süzgeç

TAT 3P423 
DesignLine  
Ekmek Kızartma Makinesi 
Siyah
 –970 Watt
 –5 kademeli kızartma
 –Entegre ısıtma teli ile sıcak tutma 
özelliği
 –Buz çözme ve ısıtma özelliği
 –Dilim yükseltme özelliği ile en 
küçük dilimleri bile alabilme
 –Otomatik hizalama ve eşit 
kızartma
 –Paslanmaz çelik gövde
 –Kırıntı toplama tepsisi

Yeni

TAT 4P424 
DesignLine  
Ekmek Kızartma Makinesi
 –970 Watt
 –5 kademeli kızartma
 –Entegre ısıtma teli ile sıcak tutma 
özelliği
 –Buz çözme ve ısıtma özelliği
 –Dilim yükseltme özelliği ile en 
küçük dilimleri bile alabilme
 –Otomatik hizalama ve eşit 
kızartma
 –Paslanmaz çelik gövde
 –Kırıntı toplama tepsisi

TAT 4P420 
DesignLine  
Ekmek Kızartma Makinesi
 –970 Watt
 –5 kademeli kızartma
 –Entegre ısıtma teli ile sıcak tutma 
özelliği
 –Buz çözme ve ısıtma özelliği
 –Dilim yükseltme özelliği ile en 
küçük dilimleri bile alabilme
 –Otomatik hizalama ve eşit 
kızartma
 –Paslanmaz çelik gövde
 –Kırıntı toplama tepsisi

Yeni



Ekmek Kızartma Makinesi ve Çay Makineleri
TTA 5883 
Çelik Çay Makinesi
 –0,8 l çelik demlik; 1,7 l çelik su 
ısıtıcı kapasitesi
 –Metal çay filtresi
 –Otomatik sıcak tutma
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Ekstra kapak sayesinde kettle 
olarak kullanılabilme

TTA 5603 
Cam Hazneli  
Çelik Çay Makinesi
 –0,8 l cam demlik; 1,7 l çelik su 
ısıtıcı kapasitesi
 –Metal çay filtresi
 –Otomatik sıcak tutma
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Ekstra kapak sayesinde kettle 
olarak kullanılabilme

TTA 2201 
Cam Hazneli  
Plastik Çay Makinesi
 –0,7 l cam demlik; 2 l plastik su 
ısıtıcı kapasitesi
 –Metal çay filtresi
 –Otomatik sıcak tutma
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Ekstra kapak sayesinde kettle 
olarak kullanılabilme

TTA 2010 
Cam Hazneli  
Plastik Çay Makinesi
 –0,7 l cam demlik; 2 l plastik su 
ısıtıcı kapasitesi
 –Metal çay filtresi
 –Otomatik sıcak tutma
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Ekstra kapak sayesinde kettle 
olarak kullanılabilme

Su Isıtıcılar
TWK 70B03 
Cam Su Isıtıcı
 –1,7 l kapasite
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Gizli rezistans
 – Isıya dayanıklı cam gövde
 –360° döner taban
 –Otomatik kapanma

TWK 3P423 
DesignLine 
Çelik Su Isıtıcı 
Siyah
 –1,7 l kapasite
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Su seviye göstergesi
 –Gizli rezistans
 –360° döner taban
 –Paslanmaz çelik gövde
 –Otomatik kapanma

TWK 4P434 
DesignLine 
Çelik Su Isıtıcı
 –1,7 l kapasite
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Çift taraflı su seviye göstergesi
 –Gizli rezistans
 –360° döner taban
 –Paslanmaz çelik gövde
 –Otomatik kapanma

TWK 4P440 
DesignLine 
Çelik Su Isıtıcı
 –1,7 l kapasite
 –Çıkarılabilir kireç filtresi
 –Çift taraflı su seviye göstergesi
 –Gizli rezistans
 –360° döner taban
 –Paslanmaz çelik gövde
 –Otomatik kapanma

TAT 6A111 
ComfortLine  
Ekmek Kızartma Makinesi 
Beyaz
 –1090 Watt
 –6 kademeli kızartma
 –Uzun ekmek dilimleri için uygun
 –Entegre ısıtma teli ile sıcak tutma
 –Buz çözme ve ısıtma özelliği
 –Dilim yükseltme özelliği ile en 
küçük dilimleri bile alabilme
 –Otomatik hizalama ve eşit 
kızartma
 –Plastik gövde
 –Kırıntı toplama tepsisi
 –Çelik, Paslanmaz çelik gövde



Filtre Kahve Makineleri ve Kahve Değirmenleri

TKA 6A044 
ComfortLine   
Filtre Kahve Makinesi
 –10/15 fincan kapasiteli cam 
hazne
 –Aroma+ ile farklı yoğunlukta 
kahve hazırlama imkânı
 –Damlama önleme
 –Çıkarılabilir su tankı
 –Kireç uyarı sistemi
 –Ayarlanabilir kapanma süresi:  
20 dk, 40 dk, 60 dk

TKA 6A043 
ComfortLine   
Filtre Kahve Makinesi
 –10/15 fincan kapasiteli cam 
hazne
 –Aroma+ ile farklı yoğunlukta 
kahve hazırlama imkânı
 –Damlama önleme
 –Çıkarılabilir su tankı
 –Kireç uyarı sistemi
 –Ayarlanabilir kapanma süresi:  
20 dk, 40 dk, 60 dk

TSM 6A013 B / TSM 6A011 W 
/ TSM 6A014 R 
Kahve Değirmeni
 –180 Watt
 –75 g kapasite
 –Paslanmaz çelik bıçak
 –Güvenlik kilidi sayesinde güvenli 
kullanım

TKA 6A041 
ComfortLine   
Filtre Kahve Makinesi
 –10/15 fincan kapasiteli cam 
hazne
 –Aroma+ ile farklı yoğunlukta 
kahve hazırlama imkânı
 –Damlama önleme
 –Çıkarılabilir su tankı
 –Kireç uyarı sistemi
 –Ayarlanabilir kapanma süresi:  
20 dk, 40 dk, 60 dk

TSM 6A013 B

TSM 6A011 W TSM 6A014 R

TKA 6A683 
ComfortLine Termoslu  
Filtre Kahve Makinesi
 –8/12 fincan kapasiteli termos 
hazne
 –Aroma+ ile farklı yoğunlukta 
kahve hazırlama imkânı
 –Damlama önleme
 –Çıkarılabilir su tankı
 –Kireç uyarı sistemi

Kahve ve Espresso Makineleri
CTL 636ES6 
Serie I 8 Ankastre  
Tam Otomatik Kahve Makinesi
 –Home Connect uygulaması ile 
cihazı uzaktan kontrol etmenin 
yanı sıra kahve listesi oluşturarak 
peş peşe misafirlere kahve 
hazırlama, dünya kahvelerine 
erişim, kahveli tarifler, teknik 
destek vb. imkânı
 –Uzun ömürlü seramik öğütücü 
sayesinde eşsiz aromalar
 –Ayarlanabilir çekirdek öğütme 
büyüklüğü
 –500 g kahve çekirdek haznesi ve 
toz kahve haznesi
 – iAroma sistemi ile ideal demleme 
ve mükemmel lezzet
 –Tek tuşla 7 farklı kahve seçim 
imkânı
 –Sıcaklık ve aroma ayarlama
 – İster entegre süt haznesi ister 
harici süt kabı kullanma imkânı
 –OneTouch DoubleCup özelliği ile 
aynı anda 2 kahve veya süt bazlı 
içecek hazırlayabilme
 –AutoMilkClean özelliği ile her 
sütlü içecekten sonra tam 
otomatik buharlı temizleme
 –TFT göstergeli interaktif ekran
 –2,4 l çıkarılabilir su tankı
 –19 bar basınç
 –Çıkarılabilir demleme ünitesi
 –Her açılış ve kapanışta otomatik 
temizleme

TIS 30321 RW 
VeroCup 300  
Tam Otomatik Kahve Makinesi
 –Uzun ömürlü seramik öğütücü 
sayesinde eşsiz aromalar
 –Ayarlanabilir çekirdek öğütme 
büyüklüğü
 –250 g kahve çekirdek haznesi
 – iAroma sistemi ile ideal demleme 
ve mükemmel lezzet
 –Tek tuş ile Espresso, Coffee 
Cream, Cappucino veya Latte 
Macchiato yapma imkânı
 –Aroma ayarlama
 –Fincan içinde süt köpürtme
 –OneTouch DoubleCup özelliği ile 
aynı anda 2 kahve bazlı içecek 
hazırlayabilme
 –Kahve tercihini gösteren 
dokunmatik kahve seçim paneli
 –1,4 l çıkarılabilir su tankı
 –15 bar basınç
 –Çıkarılabilir demleme ünitesi
 –Her açılış ve kapanışta otomatik 
temizleme

Yeni



Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 
2 saat aralığında oluşturulabilen randevu 
sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.

444 6 333

Yedek parça 
hizmetleri

Daha uzun ömürlü cihazlar 
için orijinal yedek parçaları 
yetkili servislerimizden 
temin edebilirsiniz.

Online olarak 
servis randevusu 
oluşturabilirsiniz.

Servis
tamamlanana 
kadar geçici 
ürün temini

Servis tamamlanana 
kadar geçici ürün 
temini hizmetimizden 
yararlanabilirsiniz.

Acil nöbetçi 
servis hizmeti

Pazar 
10.00-22.00
Diğer günler 
20.00-22.00

Acil nöbetçi servis hizmeti 
alabileceğiniz saatler: 
Pazar 10.00-22.00 
Diğer günler 20.00-22.00

Kredi kartı ile
ödeme imkânı

Servis 
hizmetlerimizde 
kredi kartıyla ödeme 
yapabilirsiniz.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın 
alma süresi konularında detaylı bilgi için 444 6 333 numaralı Bosch Çağrı Merkezimizi arayabilir, yetkili 
servislerimiz ile iletişime geçebilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İşbu broşür, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye aittir.  
Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 51 34771 Ümraniye İstanbul
Tel: 0216 528 90 00 web: www.bsh-group.com.tr

Küçük ev
aletlerinin evden 
teslim alınarak 

onarılması

Ücretsiz eve teslim servis hizmeti 
Garanti dahili tüm işlemlerde, tamir edilecek küçük ev aletinizi evinizden 
alıp atölyeye gönderiyor; tamir bitiminde evinize tekrar ücretsiz olarak teslim 
ediyoruz.

Eve teslim aksesuar hizmeti 
45 TL üzeri online aksesuar siparişlerinizi, ücretsiz olarak evinize teslim ediyoruz. 
Bosch Çağrı Merkezi’ne telefonla verdiğiniz aksesuar siparişlerinizi ise tüm 
Türkiye’ye sadece 10 TL karşılığında teslim ediyoruz.


