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Persbericht 

 

   

Volledig verbonden: uitbreiding Bosch-apparaten met 
Home Connect nu definitief  

 

 Koken, bakken, koelen, afwassen, wassen en drogen, en koffiezetten: in alle 

categorieën zijn de grote huishoudelijke apparaten van Bosch binnenkort te 

bedienen via smartphone of tablet 

 Nieuw in de collectie: afzuigkappen en kookplaten met connectivity 

 TÜV-gecertificeerd: data-uitwisseling tussen huishoudelijke apparatuur via de 

Home Connect-app voldoet aan hoge veiligheidseisen 

 Bosch Smart Home: huishoudelijke apparaten en alle andere connected 

onderdelen in huis zijn binnenkort te bedienen via één platform 

 

Begin 2017 lanceert Bosch nieuwe huishoudelijke apparatuur met 

connectivity. Daarmee zijn de belangrijkste apparaten van Bosch uit alle 

productcategorieën verbonden. Wasmachines, drogers, ovens, kookplaten, 

koelkasten en koffiezetapparaten zijn straks vanaf elke willekeurige plek te 

bedienen en controleren via de veilige, TÜV-gecertificeerde data-uitwisseling 

van de Home Connect-app. Geheel nieuw in deze reeks zijn de connected 

afzuigkappen, die vanuit de luie stoel te bedienen zijn. Ook met de 

vernieuwde connected kookplaten van Bosch wordt het leven een stuk 

makkelijker: de Home Connect-app maakt het mogelijk vanaf elke gewenste 

plek de instelling te wijzigen en te checken of het fornuis aan- of uitstaat. 

Home Connect functioneert als een betrouwbare huishoudhulp: van de 

eerste kop koffie 's ochtends tot de middagboodschappen en van koken en 

afwassen tot de wasbeurt. Het is de ideale assistent voor een dagelijkse 

routine zonder zorgen. 

 

Compromisloos koken 

De kookplaat, waar eten wordt gekookt, gebakken en gestoofd, vormt het hart van 

het huis. Dankzij Bosch wordt het leven in de keuken nóg flexibeler. Na de ovens 

uit de Serie 8 zijn ook de nieuwste kookplaten uitgerust met de Home Connect-

functie. Zo kunnen gebruikers de status van hun apparaat checken waar ze ook 

zijn: in de tuin, ergens in huis, of onderweg. Bovendien kunnen ze de instellingen 

van de kookplaat via de app direct aanpassen. Ook op andere manieren komt 

Bosch tegemoet aan de eisen van het moderne huishouden. In grote open keukens 
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lopen bewoners geregeld heen en weer tussen oven, koelkast, eettafel en bank. In 

de hectiek van het koken gebeurt het gemakkelijk dat iemand vergeet de afzuigkap 

uit te zetten, zeker nu het gezoem van deze aparaten tegenwoordig nauwelijks 

meer hoorbaar is. Vroeger moest er dan iemand van tafel opstaan om de afzuigkap 

handmatig uit te schakelen. Nu is een tik op smartphone of tablet genoeg om hem 

uit te zetten, of het felle lampje naar een lagere, prettigere stand te draaien. 

Bovendien is de verzadiging van het filter op elk gewenst moment te controleren. 

Is het filter aan vervanging toe? Dan krijgt de gebruiker een herinnering en opent 

de app indien gewenst direct de bestelpagina. 

 

Genieten à la carte 

Connected apparatuur maakt koken heel eenvoudig. Dankzij Home Connect zijn 

de ovens uit de Serie 8 van Bosch niet alleen vanaf elke willekeurige plek te 

bedienen, gebruikers kunnen ook een lekker gerecht selecteren uit de 

receptendatabase van de app en de voorbereiding direct starten zodra de 

ingrediënten in de oven staan. Home Connect stuurt de benodigde informatie naar 

de oven, zoals het type verwarming, de temperatuur, sensorgebruik en baktijd. Of 

het nu rollade of marmercake is, elk gerecht komt zelfs zonder enige kookervaring 

perfect uit de oven.  En koffie? De favoriete drank van Nederland is eenvoudig te 

'bestellen' via de app. Ook hier is Home Connect meer dan alleen een 

bedieningspaneel. De app slaat op welke koffievarianten het vaakst zijn bereid, 

zodat ze op elk gewenst moment met een paar tikken te kiezen zijn. CoffeeWorld, 

onderdeel van de app, bevat een scala aan internationale koffiespecialiteiten die 

meer dan het ontdekken waard zijn. Blijf nog een paar minuten extra in bed liggen 

terwijl de volautomatische koffiemachine de perfecte kop koffie bereidt. 

 

Slim voorraadbeheer 

Lekker koken begint met de juiste boodschappen. En de Bosch koel-

vriescombinatie met twee geïntegreerde camera's maakt boodschappenlijstjes 

overbodig. De foto's die de camera van de inhoud maakt zodra de deur dichtgaat, 

zijn op elk gewenst moment op smartphone of tablet te bekijken. In één oogopslag 

laat de Home Connect-app onderweg zien wat er op voorraad is, en wat er 

ingekocht moet worden. Voedselverspilling is hiermee verleden tijd. Efficiënt 

boodschappen doen is prettig voor de portemonnee, en maakt het runnen van het 

huishouden nét wat gemakkelijker. De app geeft bovendien advies over de beste 

bewaarmethode voor de verschillende producten in de koelkast.  

 

Gepersonaliseerde, huiselijke sfeer 

Home Connect biedt alle ruimte aan persoonlijke gewoonten en voorkeuren. Soms 

zijn het de kleine dingen, zoals de verlichting, die een grote impact hebben op een 

prettige leefomgeving. Daarom zijn de moderne vaatwassers uitgerust met 

EmotionLight met vrije kleurkeuze: een ingebouwd lichtje straalt een zachte, 
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prettige gloed uit wanneer de deur van het apparaat op een kiertje staat. Dankzij 

Home Connect en EmotionLight is het nu mogelijk om bij een aantal nieuwe 

connected PerfectDry-modellen met TFT-touchscherm via de app de lichtkleur te 

selecteren uit zes voorgeprogrammeerde varianten, of zelf samen te stellen uit 256 

kleuren. Zo is de sfeer in de keuken af te stemmen op elke gemoedstoestand, de 

stijl van het keukenmeubilair, of de kleur van de decoratie.  

 

Het comfort van bediening op afstand 

Home Connect maakt zelfs de was doen eenvoudiger dan ooit. De EasyStart-

functie (te selecteren via de app) kiest op basis van opgeslagen informatie 

automatisch het juiste programma voor elke wasbeurt, en stuurt deze informatie, 

inclusief specifieke opties, naar de wasmachine. Bovendien biedt de app 

interactieve gebruiksaanwijzingen, eenvoudige toegang tot de online 

onderdelenwinkel en direct contact met de klantenservice via de Home Connect 

Hotline. Dit bespaart veel tijd, die gebruikers aan andere en leukere zaken kunnen 

besteden. 

 

Uitgerust voor de toekomst 

Iedereen die ervoor kiest om huishoudelijke apparatuur te bedienen via de Home 

Connect-app is klaar voor de toekomst van het connected huis. Home Connect 

gaat namelijk samenwerkingsverbanden aan met andere merken, zodat er steeds 

meer services beschikbaar zijn via de app. En dat gaat veel verder dan 

huishoudelijke apparatuur. Bosch verbindt diverse slimme huishoudelijke 

apparaten op het gebied van verwarming, beveiliging, verlichting en meer met een 

overkoepelend systeemplatform dat informatie uitwisselt tussen de verschillende 

onderdelen: het Bosch Smart Home System. Op de lange termijn is hiermee het 

groeiende aantal connected apparaten en diensten, inclusief huishoudelijke 

apparatuur, in elk huis te bedienen via één platform. Via de Bosch Smart Home-

app voor tablets en smartphones kunnen de verschillende onderdelen met elkaar 

communiceren. Of het nu verwarmingssystemen, deuren en ramen, rookalarmen 

of bewegingssensoren zijn. Zelfs toepassingen van andere fabrikanten, zoals het 

draadloze verlichtingssysteem Hue van Philips, kunnen geïntegreerd worden in het 

Bosch Smart Home System. 

 

 

Home Connect voor Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.rel

ease&hl=en 

 

Home Connect voor iOS 

https://appsto.re/de/D0JU1.i 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bshg.homeconnect.android.release&hl=en
https://appsto.re/de/D0JU1.i
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Home Connect is een service van Home Connect GmbH. 
 

 
Over Bosch 
De naam Bosch staat al generaties lang voor baanbrekende technologie en 
uitstekende kwaliteit. De huishoudelijke apparaten van Bosch voldoen al meer 
dan 80 jaar aan deze hoge standaard: Bosch is het toonaangevende Europese 
merk op het gebied van huishoudelijke apparatuur. Consumenten over de hele 
wereld associëren het merk met efficiënte functionaliteit, betrouwbare kwaliteit en 
een internationaal geprezen design. Het met respect omgaan met mens en 
milieu, dat wordt weergegeven in ons motto "technologie voor het leven", is voor 
Bosch vanzelfsprekend. Dit is onder andere zichtbaar in de duurzame producten 
en energie- en waterbesparende processen.www.bosch-home.com.  

 
*** 
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