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שילוב מושלם
של עוצמה ונוחות

סדרת מגהצי הקיטור של בוש  -מציגה חדשנות טכנולוגית ייחודית
וביצועים גבוהים לצד עיצובים מרהיבים.
VarioComfort
תוצאות יוצאות מן הכלל! בזכות התאמה מושלמת
ונוחה של תוכניות הגיהוץ ,עם תוכניות קלות
ואינטואיטיביות לשימוש.
SensorSecure
המגהץ כבה כאשר אינו בא במגע עם יד אדם,
ומתחמם במהירות כאשר משתמשים בו שוב.

i-Temp Advanced
מערכת חיישנים לקביעה אוטומטית
של טמפרטורה ורמת הקיטור בהתאמה מושלמת
לכל סוגי הבדים.

תחתית Ceranium GlisséePro
תחתית מתקדמת וייחודית עשויה מהחומר
"אנודייז" ,עמידה בפני שריטות ,מחליקה
בקלות ובנוחות על גבי הבגד.
כמות ופיזור נקודות יציאת הקיטור על גבי
התחתית היא אופטימלית ומשופרת.
Calc’n’clean Perfect
מערכת ניקוי אבנית יעילה במיוחד  -המיועדת גם
עבור תחנת הקיטור וגם עבור המגהץ.
HygienicSteam
תוכנית היגיינה ייחודית המשלבת טמפרטורה עם
לחץ קיטור גבוהה אשר משמידה עד *99.99 %
מהבקטריות בבדים.

* ע"פ נתוני יצרן ובהתאם לבדיקת מכון wfk

מגהצי קיטור
TDS6580

TDS8060

470

520

Made in Spain

Made in Spain

2400

2400

מק"ט4242005122318 :
לבן וסגול

מק"ט4242002958996 :
לבן וכחול
מגהץ קיטור עוצמתי  VarioComfortלתוצאות יוצאות
מן הכלל! בזכות התאמה מושלמת ונוחה של תוכניות
הגיהוץ  -קל ואינטואיטיבי לשימוש
 :i-Temp Advancedשילוב מושלם של טמפרטורה וקיטור
לכל סוגי הבדים
מחולל קיטור  7.2בר בעל מערכת אבטחה
 :Ultimate520 PulseSteamפעולת קיטור עמוקה -
 3מכות קיטור המגיעות עד  520גר״ד

שחרור קיטור רציף  120גרם לדקה
זמן התחממות כ 2-דקות
לחצן  :ECOחיסכון באנרגיה של עד  25%וחיסכון במים של
עד 35%
 :Calc’n’Clean Timerתזכורת לניקוי המיכל מאבנית
מיכל מים נשלף ובעל מילוי רציף 1.8 :ליטר
קיטור אנכי לרענון קל ומהיר של הבדים
תאורת התראה והכוונה ל“ :מיכל המים ריק"
ו"-הקיטור מוכן"

מגהץ קיטור עוצמתי  VarioComfortלתוצאות יוצאות
מן הכלל! בזכות התאמה מושלמת ונוחה של תוכניות
הגיהוץ  -קל ואינטואיטיבי לשימוש

 :EasyComfortאין צורך לקבוע טמפרטורה ואין צורך למיין
את הכביסה .ניתן לגהץ את כל סוגי הבדים במהירות ,קלות
ובטיחות .אפשרות בחירה ידנית ,של טמפרטורת ההפעלה

 :i-Temp Advancedשילוב מושלם של טמפרטורה וקיטור

שחרור קיטור רציף  120גרם לדקה
זמן התחממות כ 2-דקות

מחולל קיטור  6.7בר בעל מערכת אבטחה

לחצן  :ECOחיסכון באנרגיה של עד  20%וחיסכון במים
של עד 30%

לכל סוגי הבדים

 :Ultimate470 PulseSteamפעולת קיטור עמוקה
המגיעה עד  470גר״ד

 :Calc’n’Clean Perfectמערכת ניקוי אבנית יעילה
במיוחד  -הראשונה שהיא גם עבור תחנת הקיטור וגם
עבור המגהץ (ניתן להשתמש במי ברז)

מערכת נעילה בטיחותית :המגהץ ננעל ע"ג מיכל המים,
לנשיאה ואיחסון בטיחותי במיוחד

 :Calc’n’Clean Perfectמערכת ניקוי אבנית יעילה
במיוחד  -הראשונה שהיא גם עבור תחנת הקיטור וגם
עבור המגהץ (ניתן להשתמש במי ברז)

שימוש במי ברז רגילים
הספק2400W :

כיבוי עצמי אוטומטי בטיחותי כאשר המגהץ נשאר ללא
תנועה והשגחה ,להפעלה בטוחה ולחסכון באנרגיה

שימוש במי ברז רגילים
הספק2400W :

ליפוף אוטומטי של הכבל  -אכסון בבטחה של כבל
החשמל בתוך המערכת .אין צורך לגלגל את הכבל ידנית
תחתית קראמית  - CeraniumGlissée Proמחליקה בקלות
ונוחות על גבי מגוון סוגי הבד ,עם עמידות גבוהה בפני
שריטות

₪ 2,290
* ע"פ נתוני יצרן ובהתאם לבדיקת מכון wfk

 :Calc’n’Clean Timerתזכורת לניקוי המיכל מאבנית
מיכל מים נשלף וגדול ניתן למילוי מחדש 1.3 :ליטר
קיטור אנכי לרענון קל ומהיר של הבדים
תאורת התראה והכוונה ל“ :מיכל המים ריק"
ו"-הקיטור מוכן"
מערכת נעילה בטיחותית :המגהץ ננעל ע"ג מיכל המים,
לנשיאה ואיחסון בטיחותי במיוחד

 :HygienicSteamתוכנית היגיינה ייחודית  -שילוב מיוחד
של קיטור בחום גבוה אשר משמידה עד * 99.99%
מהבקטריות בבדים

כיבוי עצמי אוטומטי בטיחותי כאשר המגהץ נשאר ללא
תנועה והשגחה ,להפעלה בטוחה ולחסכון באנרגיה

תחתית קראמית  - CeraniumGlissée Proמחליקה בקלות
ונוחות על גבי מגוון סוגי הבד ,עם עמידות גבוהה בפני שריטות

₪ 1,990
המחירים כוללים מע"מ
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TDS6150

מגהצי קיטור 56
TDS2170

400

Made in Spain

2400

2400

מק"ט4242005039562 :
לבן וסגול

מק"ט4242005093069 :
לבן וכחול
מגהץ קיטור עוצמתי EasyComfort

זמן התחממות כ 2-דקות

מגהץ קיטור עוצמתי וקומפקטי

קיטור אנכי לרענון קל ומהיר של הבדים

 :i-Temp Advancedשילוב מושלם של טמפרטורה וקיטור
לכל סוגי הבדים

תוכנית  :ECOלחץ קיטור אופטימלי בלחץ גבוה החוסך
מים וחשמל

 :i-Temp Advancedשילוב מושלם של טמפרטורה וקיטור
לכל סוגי הבדים

אחסון קל ונוח :מקום אינטגרלי לצינור הקיטור וכבל
החשמל לאחסון קל ומהיר

מחולל קיטור  6.2בר בעל מערכת אבטחה

 :Calc’n’Clean Timerתזכורת לניקוי המיכל מאבנית
מיכל מים נשלף וגדול ניתן למילוי מחדש 1.3 :ליטר
קיטור אנכי לרענון קל ומהיר של הבדים
מחווני “מיכל המים ריק" ו"-הקיטור מוכן"

מחולל קיטור  4.5בר
 :Calc’n’Clean Easyתוכנית מעולה להסרת אבנית
מהמגהץ בקלות  -המגהץ מגיע עם מיכל ייעודי להסרה
של האבנית

כיבוי עצמי אוטומטי "בטיחותי" כאשר המגהץ נשאר ללא
השגחה :בטיחותי וחסכוני באנרגיה

כיבוי עצמי אוטומטי “בטיחותי" כאשר המגהץ נשאר ללא
השגחה :בטיחותי יותר וחסכוני באנרגיה

פעולת קיטור עמוקה  -עוצמת קיטור לקמטים קשים
המגיעה עד  240גר״ד

 :Ultimate400 PulseSteamפעולת קיטור עמוקה
המגיעה עד  400גר״ד
 :Calc’n’Clean Perfectמערכת ניקוי אבנית יעילה
במיוחד  -הראשונה שהיא גם עבור תחנת הקיטור וגם
עבור המגהץ (ניתן להשתמש במי ברז)
 :EasyComfortאין צורך לקבוע טמפרטורה ואין צורך
למיין את הכביסה .ניתן לגהץ את כל סוגי הבדים במהירות,
קלות ובטיחות
הספק2400W :

שחרור קיטור רציף  110גר״ד
הספק2400W :
תחתית  - PalladiumGlisséeלהחלקה אופטימלית ועמידות
גבוהה לשריטות
תוכנית  :ECOלחץ קיטור אופטימלי בלחץ גבוה חוסך לכם
מים וחשמל

תחתית  - CeraniumGlissée Proלהחלקה מעולה על כל
סוגי הבד ועמידות הכי גבוה לשריטות

 :Calc’n’Clean Timerתזכורת לניקוי המיכל מאבנית
מיכל מים קבוע גדול ניתן למילוי מחדש 1.5 :ליטר

שחרור קיטור רציף  120גר״ד

₪ 1,490

₪ 890
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סדרת מגהצי
האדים של בוש

מגהצי אדים 58
TDA3028210

TDA5029210

180 g

190 g
Made in Spain

מק"ט:
4242002825519
כחול כהה ותכלת

Made in Spain

מק"ט:
4242002839691
תכלת וכחול כהה

מגהץ אדים ,הספק2900W :

מגהץ אדים ,הספק2800W :

 :SensorSecureהמגהץ כבה כאשר אינו בא במגע עם יד אדם ,ומתחמם
במהירות כאשר משתמשים בו שוב

 :SensorSecureהמגהץ כבה כאשר אינו בא במגע עם יד אדם ,ומתחמם
במהירות כאשר משתמשים בו שוב

תפוקת קיטור  190גר"ד

תפוקת קיטור  180גר"ד
שחרור קיטור רציף  40גרם

תחתית  CeraniumGlisséeעם  3ערוצי מעבר לקיטור  -לחלוקה אידאלית של
הקיטור והחלקה מושלמת ע"ג הבד
מערכת קיטור מתקדמת :פיזור אדים אופטימלי בזכות עיצוב חדש ומתקדם
של התחתית
שחרור קיטור רציף  45גרם
גיהוץ אנכי
שליטה בעוצמת האדים
בקרת טמפרטורה משתנה

מערכת קיטור מתקדמת :פיזור אדים אופטימלי בזכות עיצוב חדש ומתקדם
של התחתית
סוליית  CeraniumGlisséeרב כיוונית  -לגיהוץ חלק וללא קמטים מכל
הכיוונים
 :3AntiCalcפונקציית ניקוי משולשת עם  Selfclean ,Calc’n’Cleanומערכת
 AntiCalcמובנית

 :3AntiCalcפונקציית ניקוי משולשת עם  Selfclean ,Calc’n’Cleanומערכת
 AntiCalcמובנית
פונקציה למניעת טפטוף
עיצוב ארגונומי :לאחיזה ותפעול קל ומושלם
 :QuickFillפתח מילוי גדול במיוחד ,למילוי וריקון של המגהץ בקלות
כבל חשמל ארוך במיוחד  2.5מטר עם מפרק גמיש
מיכל מים גדול ושקוף ( 350מ"ל) ,למילוי קל ומהיר
- Slim tipקצה לגיהוץ מדויק מסביב לכפתורים
פונקציית רסס מים
בקרת טמפרטורה משתנה

 :QuickFillפתח מילוי גדול במיוחד ,למילוי וריקון של המגהץ בקלות
כבל חשמל באורך  2מטר עם מפרק גמיש
מיכל מים גדול ושקוף ( 320מ"ל) ,למילוי קל ומהיר
עיצוב ארגונומי :לאחיזה ותפעול קל ומושלם
פונקציה למניעת טפטוף
גיהוץ אנכי
 - Slim tipקצה לגיהוץ מדויק מסביב לכפתורים
פונקציית רסס מים
שליטה בעוצמת האדים
בקרת טמפרטורה משתנה
נורת בקרה LED

נורת בקרה LED

₪ 590

₪ 490

ניתן לרכוש ערכה הכוללת  4בקבוקי נוזל להסרת אבנית ממגהצי אדים ,דגם ,TDZ1101 :מק"ט ,4242002493497 :בעלות של  ₪ 130לסדרות הבאות בלבד ,TDA50 - TDA70 :להשיג בשירות  CSBטל*2220 .

מגהצי אדים
TDA102411C

TDA1022000

TDA1023010

2200
140 g

3m

120 g

120 g

מק"ט:
4242002777085
כחול ולבן

מק"ט:
4242002777528
סגול בהיר ולבן

מגהץ אדים ,הספק2400W :

מגהץ אדים ,הספק2300W :

מגהץ אדים ,הספק2200W :

תחתית קרמית PalladiumGlissée

תחתית קרמית  PalladiumGlisséeעם  3ערוצי מעבר לקיטור  -לחלוקה
אידאלית של הקיטור והחלקה מושלמת ע"ג הבד

תחתית קרמית  PalladiumGlisséeעם  3ערוצי מעבר לקיטור  -לחלוקה
אידאלית של הקיטור והחלקה מושלמת ע"ג הבד

תפוקת קיטור 120 :גר"ד
גיהוץ אנכי
שליטה בעוצמת האדים
בקרת טמפרטורה משתנה

תפוקת קיטור 120 :גר"ד
שליטה בעוצמת האדים
שחרור קיטור רציף  30גרם לדקה
גיהוץ אנכי
 :2AntiCalcפונקציית ניקוי כפולה עם  Selfcleanומערכת Calc’n’Clean
 :QuickFillפתח מילוי גדול במיוחד ,למילוי וריקון של המגהץ בקלות
מיכל מים גדול ושקוף ( 300מ"ל) ,למילוי קל ומהיר

מק"ט:
4242002777580
שחור וכסוף

כיבוי עצמי אוטומטי “בטיחותי" כאשר המגהץ נשאר ללא השגחה :בטיחותי
יותר וחסכוני באנרגיה
אקסטרה קיטור 35 :גר"ד
תפוקת קיטור  140גר"ד
גיהוץ אנכי
שליטה בעוצמת האדים
בקרת טמפרטורה משתנה

עיצוב ארגונומי :מיקום נוח לאצבעות וכפתורים גדולים עבור נוחות
מקסימאלית בזמן הגיהוץ

 :3AntiCalcפונקציית ניקוי משולשת עם  Selfclean ,Calc’n’Cleanומערכת
 AntiCalcמובנית
פונקציה למניעת טפטוף
עיצוב ארגונומי :מיקום נוח לאצבעות וכפתורים גדולים עבור נוחות מקסימאלית
בזמן הגיהוץ
 :QuickFillפתח מילוי גדול במיוחד ,למילוי וריקון של המגהץ בקלות
כבל חשמל ארוך במיוחד  3מטר עם מפרק גמיש
מיכל מים גדול ושקוף ( 300מ"ל) ,למילוי קל ומהיר
 - Slim tipקצה לגיהוץ מדויק מסביב לכפתורים
פונקציית רסס מים
נורת בקרה LED
מיכל מדידה למילוי חוזר של מים

 :QuickFillפתח מילוי גדול במיוחד ,למילוי וריקון של המגהץ בקלות
כבל חשמל באורך  1.9מטר עם מפרק גמיש
מיכל מים גדול ושקוף ( 300מ"ל) ,למילוי קל ומהיר
 - Slim tipקצה לגיהוץ מדויק מסביב לכפתורים
פונקציית רסס מים
נורת בקרה LED
מיכל מדידה למילוי חוזר של מים
 :3AntiCalcפונקציית ניקוי משולשת עם  Selfclean ,Calc’n’Cleanומערכת
 AntiCalcמובנית

עיצוב ארגונומי :מיקום נוח לאצבעות וכפתורים גדולים עבור נוחות
מקסימאלית בזמן הגיהוץ
בקרת טמפרטורה משתנה
 - Slim tipקצה לגיהוץ מדויק מסביב לכפתורים
פונקציית רסס מים
כבל חשמל באורך  1.9מטר עם מפרק גמיש
נורת בקרה LED

פונקציה למניעת טפטוף

סידור נוח של הכבל

₪ 350

₪ 300

₪ 260

ניתן לרכוש ערכה הכוללת  4בקבוקי נוזל להסרת אבנית ממגהצי אדים ,דגם ,TDZ1101 :מק"ט ,4242002493497 :בעלות של  ₪ 130לסדרות הבאות בלבד ,TDA50 - TDA70 :להשיג בשירות  CSBטל*2220 .

המחירים כוללים מע"מ 59

