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ארוחת בוקר מושלמת עם בוש

סדרות נבחרות ומעוצבות של טוסטרים ,מצנמים וקומקומים במבחר עיצובים וצבעים מרהיבים
המשדרגים את מראה המטבח בכל בוקר.
טוסטר לחיצה רב תכליתי
הטוסטר של בוש מאפשר חימום עליון
ותחתון ,צלייה במצב פתוח ,מצב אפייה,
חימום צלחות ועוד.

פלטות מתפרקות
הפלטות של הטוסטר מתפרקות וניתנות
לשטיפה במדיח הכלים ,לניקיון קל ומהיר.

בקרת טמפרטורה מדויקת
לטוסטר  2בקרות טמפרטורה נפרדות
לפלטה העליונה והתחתונה וניתן אף לכבות
כל אחת בנפרד.

בורר סליידר אלקטרוני
לקומקום בורר אלקטרוני עם תאורת לד
כחולה ,ניתן לבחור בין  7טמפרטורות
הפעלה שונות.

טוסטר לחיצה
TFB4431V

TFB3302V

TFB4402V

מק"ט4242002685991 :
נירוסטה מוברשת

מק"ט4242002685984 :
אדום

מק"ט4242002685977 :
כסוף

טוסטר לחיצה  6פרוסות
הספק2000W :

טוסטר לחיצה  6פרוסות
הספק1800W :

טוסטר לחיצה  6פרוסות
הספק1800W :

רב-תכליתי :חום עליון ותחתון לצלייה במצב מנגל ,מצב אפייה,
חימום צלחות ועוד

רב-תכליתי :חום עליון ותחתון לצלייה במצב מנגל ,מצב אפייה,
חימום צלחות ועוד

רב-תכליתי :חום עליון ותחתון לצלייה במצב מנגל ,מצב אפייה,
חימום צלחות ועוד

ציר צף מאפשר בישול אחיד גם למזון העבה ביותר

ציר צף מאפשר בישול אחיד גם למזון העבה ביותר

משטח צלייה גדול 310x220 :מ"מ

פלטות גריל לניקוי פשוט עשויות אלומיניום עם ציפוי למניעת הדבקה

פלטות גריל לניקוי פשוט עשויות אלומיניום עם ציפוי למניעת הדבקה

הגדרת טמפרטורה משתנה עם פונקציית הפעלה/כיבוי משולבת

משטח צלייה גדול 328x238 :מ"מ
פלטות דו-צדדיות :משטח חלק להכנת כריך ומשטח צלייה
מצויד באופן מקצועי עם שתי בקרות טמפרטורה ללוחית עליונה ותחתונה

משטח צלייה גדול 328x238 :מ"מ
פלטות פסים ניתנות להסרה

נורית חיווי  -נכבית כאשר מושגת הטמפרטורה הרצויה
נפתח למצב גריל
פלטות פסים למניעת הדבקה עם חריצים לניקוז שומן
פלטות פסים ניתנות להסרה
מדריך צלייה על גבי המכשיר
מתאים לאחסון אנכי

הגדרת טמפרטורה משתנה עם פונקציית הפעלה/כיבוי משולבת
נורית חיווי  -תכבה כאשר מושגת הטמפרטורה הרצויה
פלטות צלייה משופעות עם חריצי ניקוז לשומן ,מוליכות את השומן אל תוך
מיכלי איסוף מצורפים

הגדרת טמפרטורה משתנה עם פונקציית הפעלה/כיבוי משולבת
נורית חיווי  -תכבה כאשר מושגת הטמפרטורה הרצויה
פלטות צלייה משופעות עם חריצי ניקוז לשומן,
מוליכות את השומן אל תוך מיכלי איסוף מצורפים

פלטות דו צדדיות ניתנות להסרה
מתאים לאחסון אנכי

הנחיות צלייה כלולות בחוברת ההדרכה
מתאים לאחסון אנכי

אביזרים נלווים:
•מגש אפיה לחימום ואפיית בורקסים ,גביניות ,נקניקיות בלחמניה ועוד.
•מיכל איסוף לנוזלים ושומנים

אביזר נלווה:
•מיכל איסוף לנוזלים ושומנים

₪ 890
המחירים כוללים מע"מ

₪ 650

₪ 550
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TAT6A913

TAT7203

מק"ט:
4242002969633
שחור  /נירוסטה

מצנמים
TAT6A111

מק"ט:
4242002879963
נירוסטה

מק"ט:
4242002879475
לבן

TAT6A114

TAT6A113

מק"ט:
4242002879932
אדום

מק"ט:
4242002879505
שחור

הספק1050W :

הספק1090W :

הספק1090W :

 2פרוסות

 2פרוסות

מגש לחימום בגטים ,קרואסון ועוד  -משולב במצנם

מגש לחימום בגטים ,קרואסון ועוד  -משולב במצנם

גופי חימום XL

גופי חימום XL

מנגנון למרכוז אוטומטי של פרוסות הלחם ,לקלייה אחידה

מנגנון למרכוז אוטומטי של פרוסות הלחם ,לקלייה אחידה

 2פרוסות
מגש לחימום בגטים ,קרואסון ועוד  -משולב במצנם
גופי חימום XL
מנגנון למרכוז אוטומטי של פרוסות הלחם ,לקלייה אחידה
חיישן אלקטרוני לקבלת תוצאות קלייה עקביות

חיישן אלקטרוני לקבלת תוצאות קלייה עקביות

חיישן אלקטרוני לקבלת תוצאות קלייה עקביות

בורר להגדרת השחמה אלקטרוני הכולל פונקציות:
חימום והפשרה ללחם קפוא

בורר להגדרת השחמה אלקטרוני הכולל פונקציות:
חימום והפשרה ללחם קפוא

הרמה גבוהה ,להוצאה קלה של הצנימים

הרמה גבוהה להוצאה קלה של הצנימים

מגש פירורים נשלף
לחצן ביטול מואר

מגש פירורים נשלף
לחצן ביטול מואר

מנגנון ניתוק אוטומטי במקרה שהטוסט נתקע

מנגנון ניתוק אוטומטי במקרה שהטוסט נתקע

אחסון קל :אחסון פנימי של הכבל לאחסון קל ומהיר

אחסון קל :אחסון פנימי של הכבל לאחסון קל ומהיר

₪ 490

₪ 450

בורר להגדרת השחמה אלקטרוני הכולל פונקציות :חימום והפשרה
ללחם קפוא
הרמה גבוהה להוצאה קלה של הצנימים
מגש פירורים נשלף
לחצן ביטול מואר
מנגנון ניתוק אוטומטי במקרה שהטוסט נתקע
אחסון קל :אחסון פנימי של הכבל לאחסון קל ומהיר

₪ 290

TAT6A117

מק"ט:
4242005072965
קרם
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המחירים כוללים מע"מ
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TWK7101

TWK7203

TWK6A813

מק"ט:
4242002789224
נירוסטה

מק"ט:
4242002901923
נירוסטה  /שחור

קומקומים

מק"ט:
4242002880303
נירוסטה

TWK7901

42

TKA6A041

מק"ט:
4242002754314
נירוסטה

מק"ט:
4242002874340
אפור ולבן

נפח 1.7 :ליטר

נפח 1.7 :ליטר

נפח 1.7 :ליטר

נפח 1.7 :ליטר

הספק2200W :

הספק2200W :

הספק2400W :

הספק2200W :

בורר סליידר אלקטרוני לקביעת טמפרטורת הפעלה :ניתן לבחור בין 7
טמפרטורות הפעלה שונות בעזרת בורר אלקטרוני עם תאורת לד

בסיס פנימי מנירוסטה איכותית עם
גוף חימום נסתר

בסיס פנימי מנירוסטה איכותית עם
גוף חימום נסתר

בסיס פנימי מנירוסטה איכותית עם
גוף חימום נסתר

 :KeepWarm Functionשומר על הטמפרטורה הרצויה עד  30דקות

מסנן רשת לאבנית  -ניתן להסרה
בסיס  360מעלות
מדיד לחיווי מים ,קריא מבחוץ
לחצן לפתיחת המכסה
מתג הפעלה מואר

מסנן נירוסטה לאבנית  -ניתן להסרה

מסנן רשת לאבנית  -ניתן להסרה
בסיס  360מעלות
מדיד לחיווי מים ,קריא מבחוץ
לחצן לפתיחת המכסה
מתג הפעלה מואר

הסרה קלה של אבנית  -תוכנית
מיוחדת להסרה של האבנית

מפסק אוטומטי :הקומקום כבה
באופן אוטומטי לאחר שרתחו המים

תצוגת  LEDכאשר צריך לנקות
מאבנית

מתג כיבוי מתרומם:
הקומקום כבה באופן אוטומטי
כאשר הוא מוסר מבסיסו

מדיד לחווי מים גדול במיוחד וקריא
מבחוץ
מתג הפעלה מואר

מתג כיבוי מתרומם:
הקומקום כבה באופן אוטומטי
כאשר הוא מוסר מבסיסו

מנגנון כיבוי אוטומטי ניתן לבחירה-
 40 ,20או  60דקות

הגנה מפני הרתחה עד לייבוש
וחימום יתר

מפסק אוטומטי :הקומקום כבה
באופן אוטומטי לאחר שרתחו המים

הגנה מפני הרתחה עד לייבוש
וחימום יתר

מנגנון למניעת טפטוף הקפה

אחסון קל :מקום אחסון אינטגרלי
לכבל חשמלי לאחסון קל ומהיר

מתג כיבוי מתרומם :הקומקום כבה
באופן אוטומטי כאשר הוא מוסר
מבסיסו

אחסון קל :מקום אחסון אינטגרלי
לכבל חשמלי לאחסון קל ומהיר

פלטה לשימור חום הקפה לאחר
ההכנה

 :TouchControlבעזרת צג המגע סליידר (מגע בגלישה) ניתן לבחור את
הטמפרטורה הרצויה ,להדליק/לכבות את הקומקום ולשמור על החום
למשך  30דקות  -הכל בהפעלה קלה ואינטואיטיבית על גבי בסיס הקומקום
חיווי עם צליל כאשר הקומקום סיים את הפעולה
מתג הפעלה מואר
מדיד חיווי מים לכוס אחת :ניתן למדוד מים החל מ 300-מ"ל
חלון לחיווי כמות המים ,קריא מבחוץ
קומקום בעל דופן כפולה ,להפחתת החום והגברת הבטיחות במגע
בסיס  360מעלות
בסיס פנימי מנירוסטה איכותית עם גוף חימום נסתר
מסנן רשת לאבנית  -ניתן להסרה
לחצן לפתיחת המכסה
מפסק אוטומטי :הקומקום כבה באופן אוטומטי לאחר שרתחו המים
הגנה מפני הרתחה עד לייבוש וחימום יתר
מתג כיבוי מתרומם :הקומקום כבה באופן אוטומטי כאשר הוא מוסר מבסיסו
ניתן לנקות בקלות  -מכסה הקומקום נפתח ב 90-מעלות לגישה קלה וניקוי יסודי
רגליות למניעת החלקה בבסיס
אחסון קל :מקום אחסון אינטגרלי לכבל חשמלי לאחסון קל ומהיר

₪ 790

מפסק אוטומטי :הקומקום כבה
באופן אוטומטי לאחר שרתחו המים

 One-cupמדיד חיווי מים לכוס אחת,
החל מ 300-מ"ל
ניתן לנקות בקלות  -מכסה
הקומקום נפתח ב 90-מעלות לגישה
קלה וניקוי יסודי
בסיס  360מעלות

מכונת קפה פילטר איכותית – גוף
חימום בעוצמה 1200W
מיכל זכוכית מיוחד אשר שומר על
ארומת הקפה עם מדיד מים10-( ,
 15כוסות)  1.25ליטר
 - Aroma+לחצן מיוחד אשר מעצים
את ארומת הקפה

יחידת בישול קפה מתקדמת –
לקבלת טעם איכותי של קפה

כפתור הפעלה מואר
מידות בס"מ :ג ,35.5-ר ,28.5-ע23-

הגנה מפני הרתחה עד לייבוש
וחימום יתר
אחסון קל :מקום אחסון אינטגרלי
לכבל חשמלי לאחסון קל ומהיר

₪ 490

₪ 450

₪ 390

₪ 350

קומקומים
TWK6A011

TWK6A013

TWK6A014

TWK6A017

TWK7601

TWK7603

TWK7604

TWK7607

מק"ט:
4242002880211
לבן

מק"ט:
4242002880242
שחור

מק"ט:
4242002880273
אדום

מק"ט:
4242005073177
וניל

מק"ט:
4242002732985
לבן

מק"ט:
4242002824147
שחור

מק"ט:
4242002779027
בורדו

מק"ט:
4242002779058
וניל

נפח 1.7 :ליטר

נפח 1.7 :ליטר

הספק2400W :

הספק2200W :

בסיס פנימי מנירוסטה איכותית עם גוף חימום נסתר
מסנן נירוסטה לאבנית  -ניתן להסרה
 One-cupמדיד חיווי מים לכוס אחת ,החל מ 300-מ"ל
ניתן לנקות בקלות  -מכסה הקומקום נפתח ב 90-מעלות לגישה קלה וניקוי יסודי
בסיס  360מעלות
מדיד לחווי מים גדול במיוחד וקריא מבחוץ
תפעול ביד אחת עם פתיחת המכסה בלחיצת כפתור
מתג הפעלה מואר
מפסק אוטומטי :הקומקום כבה באופן אוטומטי לאחר שרתחו המים
מתג כיבוי מתרומם :הקומקום כבה באופן אוטומטי כאשר הוא מוסר מבסיסו
הגנה מפני הרתחה עד לייבוש וחימום יתר
אחסון קל :מקום אחסון אינטגרלי לכבל חשמלי לאחסון קל ומהיר
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם ( BPA freeללא ביספנול)

בסיס פנימי מנירוסטה איכותית עם גוף חימום נסתר
מסנן רשת לאבנית  -ניתן להסרה
בסיס  360מעלות
מדיד לחיווי מים ,קריא מבחוץ
לחצן לפתיחת המכסה
מתג הפעלה מואר
מפסק אוטומטי :הקומקום כבה באופן אוטומטי לאחר שרתחו המים
מתג כיבוי מתרומם :הקומקום כבה באופן אוטומטי כאשר הוא מוסר מבסיסו
הגנה מפני הרתחה עד לייבוש וחימום יתר
אחסון קל :מקום אחסון אינטגרלי לכבל חשמלי לאחסון קל ומהיר
כל חלקי הפלסטיק הנמצאים במגע עם מזון הינם ( BPA freeללא ביספנול )A

₪ 330
המחירים כוללים מע"מ

₪ 290
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