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Alles-in-één  
De revolutionaire OptiMUM-keukenmachine van Bosch 
maakt zijn grootse entree in de keuken 

 

 Geavanceerde keukenmachine met geïntegreerde digitale weegschaal  

 SensorControl Plus nu ook voor gistdeeg – stopt met kneden als het deeg 

precies de juiste consistentie heeft 

 Ongekend gebruiksvriendelijk dankzij een display, timer en handig 

kleurensysteem voor het gebruik van accessoires 

 Veelzijdige professionele accessoires als optionele extra’s 

 

 

‘Made for use’, oftewel ‘gemaakt voor gebruik’: dat geldt absoluut voor de 

OptiMUM van Bosch. Het merk introduceert een nieuwe generatie 

keukenmachines die uitblinken in gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en 

ontwerp. Achter OptiMUM schuilt 60 jaar ervaring in keukenmachines en dat 

resulteert in een apparaat dat op alle fronten weet te imponeren en alleen 

genoegen neemt met de beste resultaten. Alle denkbare culinaire 

heerlijkheden liggen binnen handbereik. Van chocoladecake tot vers brood, 

knapperige aardappelkoekjes en zelfs hippe smoothies, de OptiMUM mixt, 

raspt, hakt en kneedt op volle kracht. 

 

Het krachtige vermogen en grote gebruiksgemak in combinatie met het metalen 

design maken van de OptiMUM niet alleen een technisch hoogstandje, maar ook 

een echte blikvanger in elke keuken. Dankzij zijn geïntegreerde weegschaal en 

verbeterde sensortechnologie kan deze krachtpatser meer dan enige andere 

Bosch-keukenmachine – uiteraard volledig automatisch. Net als elke MUM beschikt 

hij over een scala aan accessoires. Het slimme kleurensysteem dat helpt om de 

accessoires te bevestigen is nieuw. Zoek de kleur van het accessoire in de 

keukenmachine en je ziet meteen waar je het hulpstuk moet bevestigen. 

 

Altijd perfect in balans 
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Keukenmachine en weegschaal – de OptiMUM is beide. Dat bespaart weer ruimte 

op het werkblad. Alle ingrediënten kunnen worden gewogen in de mengkom en 

daarna meteen worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor ingrediënten in de blender of 

multimixer. De weegschaal heeft een bereik van 0 tot 5.000 gram, en het gewicht 

is duidelijk zichtbaar op het digitale display. Dankzij de nulpuntfunctie is 

hoofdrekenen verleden tijd. Terugtellen is nog eenvoudiger: voer het gewicht in en 

de weegschaal geeft aan hoeveel nog toegevoegd moet worden. Vlak voordat het 

doelgewicht wordt bereikt, klinkt een kort signaal om de laatste paar grammen aan 

te kondigen, vergelijkbaar met een parkeersensor. Nauwkeurig wegen was nog 

nooit zo makkelijk. 

 

Automatisch het perfecte resultaat 

De OptiMUM is meer dan ‘alleen’ een keukenmachine – hij kan zelf denken! Zijn 

handige automatische instelling SensorControl Plus klopt automatisch room en 

eiwitten en kneedt nu ook automatisch gistdeeg met slechts één druk op de knop. 

De OptiMUM stopt automatisch zodra de room, eiwitten of het deeg de juiste 

consistentie heeft. Tussendoor even in de mengkom kijken of alles goed gaat? Niet 

meer nodig! Room verandert niet meer ineens in boter. 

 

Voor alle andere taken is er een nieuwe timerfunctie die ervoor zorgt dat de 

keukenmachine precies een bepaalde tijd werkt. Iedereen die een recept volgt 

waarin bijvoorbeeld staat 'kneed het deed stevig gedurende één minuut' kan 

gebruikmaken van deze handige functie. Ook liefhebbers van smoothies, die vaak 

precies weten hoeveel minuten hun favoriete drank in de blender moet om er 

perfect uit te komen, kunnen even wat anders doen terwijl hun drank wordt bereid. 

Dankzij de Smart Tool-detectiefunctie weet de OptiMUM-machine welk 

deeghulpstuk op dat moment wordt gebruikt en wordt de snelheidsinstelling 

automatisch aangepast. Zo voorkomt het apparaat overbelasting bij het mixen van 

zwaar deeg.  

 

Kracht en regelmaat voor perfect deeg  

Het motto 'Made for use' is ook bepalend voor het ontwerp en de functionaliteit van 

de OptiMUM. Zowel de metalen behuizing als de duurzame hulpstukken zijn 

berekend op de zwaarste taken. Hetzelfde geldt voor de extra krachtige motor met 

een vermogen van 1500 watt. De OptiMUM kan makkelijk 3,5 kg cakemix in een 

keer aan – dat is genoeg voor zes cakes. De deegsensor zorgt dat de 

mengsnelheid altijd constant blijft, ongeacht hoe zwaar het deeg is. Het innovatieve 

3D PlanetaryMixing-systeem zorgt dat alle ingrediënten goed, snel en grondig 

worden gemengd. Nooit meer meelresten onder in de mengkom!  

 

Individuele veelzijdigheid of in vijf pakketten 
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Als krachtige en betrouwbare hulp in de keuken scoort de OptiMUM ook goed als 

het gaat om mixen, malen, snijden, raspen, persen, hakken, pureren, pasta maken 

en nog veel meer. De nieuwste keukenmachine van Bosch wordt standaard 

geleverd met een deeghaak, klopper met siliconenrand en mengkom. Dankzij het 

ruime assortiment accessoires kunnen de functies van de OptiMUM op elk moment 

eenvoudig worden uitgebreid. Dankzij het kleurcoderingsysteem wordt elk hulpstuk 

meteen op het juiste van de drie beschikbare aansluitpunten bevestigd. De 

accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar of als set, waarbij elke set een bepaald 

thema heeft. Er zijn vijf lifestyle-accessoiresets verkrijgbaar voor de OptiMUM, van 

'VeggieLove' en 'VeggieLove Plus' voor rauwkostsalades, rösti, roerbakgroenten 

en noten, tot 'TastyMoments' voor smoothies en alle soorten dips en 

'HuntingAdventure' voor vleesliefhebbers en zelfs 'PastaPassion' voor iedereen die 

van verse en gevulde pasta houdt. Voor elke smaak en keuken zijn er passende 

accessoires.  

 

 

 

Product Model-
nummer 

Apparaat en 
accessoires 

Advies-
prijs 

Verkrijg-
baarheid 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 
 

MUM9DX5S31  1500 W 

 Metalen behuizing 

 Kleur platinum 
zilver 

 Ingebouwde 
weegschaal 

 SensorControl 
Plus 

 Houder met 5 
snijschijven 

€ 899,00 Verkrijgbaar bij 
middelgrote 
verkooppunten 
vanaf 09/2016  

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 
 

 
MUM9AX5S00 

 1500 W 

 Metalen behuizing 

 Kleur platinum 
zilver 

 Ingebouwde 
weegschaal 

 SensorControl 
Plus 

€ 899,00 Vanaf 01/2017 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 

MUM9DT5S41  1500 W 

 Metalen behuizing 

 Kleur platinum 
zilver 

 SensorControl 
Plus 

 Houder met 5 
snijschijven 

 ThermoSafe 
glazen blender 

€ 899,00 Vanaf 09/2016 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 

MUM9D33S11  1300 W 

 Metalen behuizing 

€ 699,00 Vanaf 09/2016 
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 Kleur platinum 
zilver 

 SensorControl 
Plus 

 Houder met 3 
snijschijven 

 

Product Model-
nummer 

Inhoud 

 

Advies-
prijs 

Verkrijg-
baarheid 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 
‘VeggieLove’ 
accessoireset 

MUZ9VL1 Houder met 5 rvs snijschijven 
(snijder, rasp, fijne rasp, 
Aziatische groentesnijder, grove 
rasp) 

€ 89,99 Vanaf 09/2016 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 
‘VeggieLove Plus’ 
accessoireset 

 

MUZ9VLP1 Multimixer, snijmes, citruspers, 3 
verschillende snijschijven 

€ 94,99 Vanaf 09/2016 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 
‘TastyMoments’ 
accessoireset 

MUZ9XTM1 Universele hakker en maler, 
blender met bewaarcontainers en 
meeneembeker 

€ 109,99 Vanaf 09/2016 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 
‘HuntingAdventure’ 
accessoireset 

MUZ9HA1 Gehaktmolen, adapter, 
vulschaal, gatschijf, 
worstvullerset 

€ 139,99 Vanaf 09/2016 

Bosch OptiMUM 
Keukenmachine 
‘PastaPassion’ 
accessoireset 

MUZ9PP1 Adapter, 2 pastaroller-
opzetstukken 

€199,99 Vanaf 01/2017 

Bosch OptiMUM 
‘Glass mixer’ 
accessoire 

MUZ9MX1 Glazen blenderkan vervaardigd 
van ThermoSafe-glas 

€99,99 Vanaf 09/2016 

 

 
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.  

 
*** 

 
Noot voor de redactie, niet ter publicatie 
Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviewaanvragen, kunt u contact 
opnemen met: 

http://www.bosch-home.com/de
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