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Sme technicky kompetentní
Vyspelé technológie v kombinácii s novou
vynachádzavosťou – vždy hľadáme niečo
nové, čo môže zlepšiť kvalitu bežného
života. 

To spĺňa nová parná stanica Serie 6 
EasyComfort, vďaka ktorej už počas chvíle 
vyžehlíte hory bielizne. Bez triedenia 
a nastavovania teploty. Ale s pocitom
istoty, že ste bielizeň vyžehlili šetrne
a perfektne.

Bosch dbá na detaily
Naše výrobky vyvíjame s najvyššou 
starostlivosťou. Každý detail spotrebiča 
dôkladne prehodnocujú naši inžinieri tak 
dlho, kým na 100 % nespĺňa naše nároky 
na kvalitu, výkon a komfort.

Aktuálny program Bosch
pre kuchyňu a život

Zoznámte sa s novinkami a dôležitými produktmi z našej
aktuálnej ponuky. Ako obvykle zistíte, že Bosch stojí za
perfektnými výsledkami, všetkými zmyslami zistiteľnou 
kvalitou a prekvapivo jednoduchými riešeniami.
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Niektorých našich držiteľov cien nájdete v tomto prospekte 
alebo aj v múzeu dizajnu. To najlepšie ale odvádzajú naše ocenené 
spotrebiče pri plnení svojich vlastných úloh, keď ľuďom prinášajú 
viac kvality do života. Vďaka vysoko kvalitným materiálom 
a remeselnej starostlivosti pri ich spracovaní vám naši pomocníci 
v domácnosti prinášajú istotu a radosť mnoho rokov. Relaxx’x 
ProSilence Plus je aktuálny víťaz testu, ktorý uskutočnil

Stiftung Warentest (Test 05/2016). Vďaka nemu nechal Bosch
už druhýkrát za sebou konkurenciu v kategórii „Vysávače
s boxom na prach“. Očarujúcim tvarom a funkciami presvedčil
bezkáblový ručný vysávač Athlet, ktorý vďaka elegantnému
dizajnu získal cenu iF product design award. Žehlička TDA502412E 
Pro Energy, ktorá šetrí vodu aj energiu, sa v apríli 2016 stala 
víťazom dTestu.

Je dobré vedieť, že sa o domácnosť starajú
víťazi testu a držitelia cien za dizajn
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OptiMUM
Nový všestranný kuchynský robot 
od značky Bosch
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MUZ9VLP1 VeggieLove PLUS 
Súprava príslušenstva pre milovníkov džúsov a zeleniny.

MUZ9VL1 VeggieLove 
Súprava príslušenstva pre milovníkov ovocia a zeleniny.

MUZ9TM1 TastyMoments 
Súprava príslušenstva pre fanúšikov smoothie a ďalších trendov.

MUZ9HA1 HuntingAdventure
Súprava príslušenstva nielen pre milovníkov mäsa.

MUZ9PP1 PastaPassion
Súprava príslušenstva pre vášnivých fanúšikov cestovín.

OptiMUM súprava príslušenstva –
otázka dobrého vkusu

Vďaka rozmanitému príslušenstvu ponúkneme našim spotrebiteľom tú pravú
pridanú hodnotu. Uspokojí vegetariánov aj milovníkov mäsa. Každý si
s jeho pomocou môže pripraviť obľúbené pokrmy.

Vrátane profesionálnej cukrárskej súpravy z vysoko 
kvalitnej ocele.

 Hnetací hák Flexibilná metla Šľahacia metla
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Kuchynské roboty MUM9B34S27 MUM9B33S12 

Produktový rad OptiMUM

Príkon (W) 1 400 1 300

Množstvo spracovateľných surovín 3,5 kg piškótového alebo 1,5 kg kysnutého cesta + prísady

Príslušenstvo

Hnetanie/šľahanie/miešanie profesionálna súprava: profi  hnetací hák, 
metla na miešanie so silikónovou stierkou, celokovová šľahacia metla

Misa na miešanie antikoro 5,5 l

Mlynček na mäso • –

Mixér ThermoSafe 2,3 l • •

Farba spotrebiča strieborná strieborná

Hmotnosť netto (kg) 7,3 7,3

Rozmery spotrebiča (mm) 317 x 222 x 395 317 x 222 x 395

EAN 4242002957951 4242002957968

MUZ9VL1 VeggieLove
Milovníci ovocia a zeleniny pripravia za okamih 
vynikajúce plnohodnotné pokrmy a zdravé desiate. 
S otočným kotúčom na krájanie, strúhanie a sekanie, 
stredne jemným kotúčom, kotúčom na ázijskú zeleninu 
a zemiaky a kotúčom na zemiakové placky.

Kód EAN 4242002943756

MUZ9VLP1 VeggieLove PLUS
Je jedno, či chcete nastrúhať, nasekať alebo nakrájať 
zeleninu alebo ovocie. Nasekať bylinky alebo orechy 
alebo vylisovať citrusy. Pomocou tejto súpravy 
príslušenstva to ide veľmi rýchlo: otočný kotúč na 
krájanie, strúhanie a sekanie.

Kód EAN 4242002953458
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MUZ9PP1 PastaPassion
Pomocou profesionálnych nástavcov z tejto 
súpravy príslušenstva jednoducho pripravíte 
čerstvé cestoviny. Vrátane adaptéra na 
jednoduchú montáž na OptiMUM. Viva Italia

Kód EAN 4242002943299

MUZ9HA1 HuntingAdventure
S touto súpravou príslušenstva spracujete 
počas minúty až 2 kg mäsa, rýb alebo 
zeleniny. Perfektná na prípravu zmesi 
mletého mäsa, klobás a rybích alebo 
zeleninových terín. 

Kód EAN 4242002943718

MUZ9TM1 TastyMoments
Súprava multi sekáčikov s funkciou 5v1: 
univerzálny sekáčik, mixér s riešením na 
uskladnenie a možnosťou vziať si pokrm 
so sebou, praktický mlynček.

Kód EAN 4242002943732
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Zvláštne príslušenstvo
len pre kuchynský robot OptiMUM

MUZ9ER1 Antikorová misa 
  S objemom 5,5 l na prípravu 3,5 kg cesta alebo 
kysnutého cesta z 1,5 kg múky a prísad

  Z antikora: robustná, s dlhou životnosťou, vhodná 
na potraviny, pachovo neutrálna

  Dva praktické úchopy
  Vhodná do umývačky riadu 

Kód EAN 
4242002951393

MUZ9MX1 Sklený mixér
  Obzvlášť tichý vďaka inovovanému tvaru 
  Žiaruvzdorné a chladuvzdorné sklo ThermoSafe 
  Kapacita 2,3 l
  Vhodný do umývačky riadu 

Kód EAN 
4242002943275

MUZ9KR1 Plastová misa
  Objem 5,5 l na veľké množstvo
  Plast izolujúci teplo, vďaka tomu obzvlášť vhodná 
na prípravu kysnutého cesta

  Dva praktické úchopy
  Vhodná do umývačky riadu

Kód EAN 
4242002951379

MUZ9SV1 Nástavec na mlynček na mäso na prípravu 
striekaného pečiva
  Rýchla a jednoduchá príprava striekaného pečiva
 Vhodný aj na veľké množstvo
 Na výber z mnohých rozdielnych tvarov

Kód EAN 
4242002968919

Ďalšie rozmanité príslušenstvo 
od marca 2017

Mnoho možností rozšírenia 
pomocou správneho príslušenstva OptiMUM.
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MUM5 
vás navnadí na viac!

Objavte novinky týkajúce sa kuchynského robota MUM5.

MUM5 HomeProfessional
Perfektný pre profesionálov.
Výkonný kuchynský robot s top
výsledkami uspokojí vysoké
nároky a podá v kuchyni
špičkové výkony.

MUM5 CreationLine
Rozmanitosť pre pokročilých fanúšikov
varenia. Kuchynský robot v rôznych 
farbách a s rozmanitým príslušenstvom 
pre skvelé kreácie pri varení a pečení.

MUM5 StartLine
Ideálny pre začiatočníkov a do prvej
vlastnej kuchyne. Kompaktný 
a vo sviežich moderných farbách.

Viac wattov
Plný výkon a rýchle výsledky s výkonom
motora až 1 000 wattov.

Viac cesta
Teraz môžete bez problémov spracovať až 1 kg múky plus
prísady a až 2,7 kg treného cesta alebo 1,9 kg kysnutého cesta.

Ešte viac farieb
Nové farby radu CreationLine a StartLine perfektne
dopĺňajú doterajšiu paletu farieb. CreationLine
a HomeProfessional si vás navyše získajú novým dizajnom.

Ešte viac možností
Teraz je k dispozícii veľa príslušenstva
a štyri praktické súpravy Lifestyle.

Jasné rozdelenie sortimentu
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Pre každého ten správny
kuchynský robot MUM5

Vďaka MUM5 v troch rôznych radoch HomeProfessional, CreationLine a StartLine
si každý nájde toho správneho kuchynského pomocníka.

Všetky spotrebiče MUM5 sa vyznačujú vysokou funkčnosťou.

·  Motor s výkonom 1 000 wattov na spracovanie až 1 kg múky + prísad. · Veľká antikorová misa s objemom 3,9 l. · Jednoduché a pohodlné 
ovládanie jedným gombíkom vďaka EasyArm Lift.· Perfektné zmiešanie prísad vďaka 3D PlanetaryMixing. · Cukrárska súprava s praktickou 
taštičkou na príslušenstvo – na uloženie v mise s úsporou miesta.

Kuchynské 
roboty MUM57B22 MUM58250

Produktový rad HomeProfessional CreationLine

Príkon (W) 900 1 000

Množstvo 
spracovateľných 
surovín

2,0 kg piškótového alebo 1,5 kg kysnutého cesta 
(vrátane prísad)

2,7 kg piškótového alebo 1,9 kg kysnutého cesta 
(vrátane prísad)

Príslušenstvo

Hnetanie/
šľahanie/
miešanie

1x hnetací hák s ochranou prevodovky, 
1x celokovová šľahacia metla s nastaviteľnou výškou, 
1x miešacia metla so silikónovým okrajom

1x kovový hnetací hák, 1x šľahacia metla, 
1x miešacia metla

Mlynček na 
mäso – •

Mixér – –

Priebehový 
strúhač 1x strúhací kotúč, 1x kotúč na jemné strúhanie, 1x krájací kotúč

Univerzálny 
mlynček 2 v 1 (mlynček, sekáčik) 2 v 1 (mlynček, sekáčik) s nádobou 2Go

Lis na citrusy – –

Iné 
príslušenstvo – plastová misa 3,9 l

Farba 
spotrebiča čierna/strieborná biela/strieborná

Hmotnosť netto 
(kg) 6,8 8,0

Rozmery 
spotrebiča 
(mm)

282 x 280 x 271 282 x 280 x 271

EAN 4242002831329 4242002903927
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MUM58224

MUM58020  
MUM58420 
MUM58720 
MUM58920 

CreationLine CreationLine

1 000 1 000

2,7 kg piškótového alebo 1,9 kg kysnutého cesta (vrátane prísad) 2,7 kg piškótového alebo 1,9 kg kysnutého cesta (vrátane prísad)

1x kovový hnetací hák, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla 1x kovový hnetací hák, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla

• –

– plast

1x strúhací kotúč, 1x kotúč na jemné strúhanie, 1x krájací kotúč

– –

– –

– –

biela/strieborná tyrkysová, červená, tmavočervená alebo krémová/strieborná

6,6 6,4

282 x 280 x 271 282 x 280 x 271

4242002904009

4242002904023 
4242002903866 
4242002903880 
4242002903903 

Univerzálne kuchynské roboty

MUM5 inšpiruje svojich majiteľov 
k vareniu. Nové kuchynské roboty MUM5 
zaistia s výkonom 1 000 wattov skvelé
výsledky pri pečení a varení.

Vďaka výkonu motora raz-dva
pripravíte až 2,7 kg treného cesta 
a 1,9 kg kysnutého cesta. Štyri praktické 
súpravy Lifestyle ponúkajú to správne 
príslušenstvo podľa vlastného vkusu 
a umožňujú kuchárom ešte viac 
experimentovať pri varení.

Aj farby MUM5 vás nadchnú. Nové
svieže farby pre rad CreationLine
a StartLine rozširujú doterajší atraktívny
výber farieb.
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Univerzálne kuchynské roboty

Kuchynské 
roboty MUM55761 MUM54251

Produktový rad Styline

Príkon (W) 900

Množstvo 
spracovateľných 
surovín

2,0 kg piškótového alebo 1,5 kg kysnutého cesta (vrátane prísad)

Príslušenstvo

Hnetanie/
šľahanie/
miešanie

1x kovový hnetací hák, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla

Mlynček na 
mäso • •

Mixér plast –

Priebehový 
strúhač

1x strúhací kotúč, 1x hrubé strúhadlo, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 1x krájací kotúč

nôž na krájanie kociek, 1x strúhací kotúč, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 1x krájací kotúč

Univerzálny 
mlynček – –

Lis na citrusy • •
Iné 
príslušenstvo

nástavec na prípravu 
striekaného cesta –

Farba 
spotrebiča tmavočervená/strieborná biela/strieborná

Hmotnosť netto 
(kg) 7,6 8,5

Rozmery 
spotrebiča 
(mm)

282 x 280 x 271 282 x 280 x 271

EAN 4242002825359 4242002681689
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Univerzálne kuchynské roboty

MUM50112

StartLine

800

2,0 kg piškótového alebo 1,5 kg kysnutého cesta (vrátane prísad)

1x kovový hnetací hák, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla

•

–

–

–

–

–

biela/čierna

5,8

282 x 280 x 271

4242002904061
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MUM5 súpravy Lifestyle:
rozmanitosť na želanie

Súprava príslušenstva 
pre milovníkov cestovín
•  Na čerstvé, vlastnoručne vyrobené 

cestoviny.
•  S profesionálnymi nástavcami na prípravu 

lasagní a tagliatelle.

MUZ5PP1 

PastaPassion
Súprava príslušenstva 
pre milovníkov ovocia a zeleniny
• Na chutné zeleninové pokrmy.
• S priebehovým strúhačom.
•  S kotúčom na krájanie, strúhanie,

sekanie, stredne jemným, kotúčom 
na ázijskú zeleninu a zemiaky, kotúčom 
na zemiakové placky.

MUZ5VL1

VeggieLove

Súprava príslušenstva s 5 funkciami
na čo najmenšom priestore 
•  Na prípravu smoothie, polievok, 

pesta atď.
•  Súprava na sekanie 5 v 1 s mlynčekom, 

univerzálnym sekáčikom, mixérom, 
riešením na uskladnenie a možnosťou 
vziať si pokrm so sebou.

MUZ45XTM1

TastyMoments

Súprava príslušenstva na prípravu
veľkého množstva pečiva 
• Na rôzne pečivá plné fantázie.
•  S nástavcom na striekané pečivo, 

plastovou misou a mlynčekom na mäso 
na spracovanie cesta.

MUZ5BS1

BakingSensation

vanie cesta.

Univerzálne kuchynské roboty16 | 



Na použitie s mlynčekom na mäso

MUZ5FW1 Mlynček na mäso

MUZ45LS1
Súprava dierovaných 
kotúčov – jemný (3 mm), 
hrubý (6 mm)

MUZ45FV1
Nástavec na odšťavovanie
ovocia

MUZ45SV1
Nástavec na striekané
pečivo

MUZ45RV1 Nástavec na strúhanie

Na použitie s priebehovým strúhačom

MUZ45AG1
Kotúč na ázijskú
zeleninu

MUZ45RS1 Hrubý sekací kotúč

MUZ45PS1 Kotúč na hranolčeky

MUZ45KP1 Kotúč na zemiakové placky

Zvláštne príslušenstvo:
Je jedno, či chcete pripraviť lasagne, chutné zeleninové pokrmy,
čerstvé smoothie alebo jemné pečivo. S rozmanitým zvláštnym
príslušenstvom pre MUM5 môžete jednoducho pripraviť 
a užiť si vaše obľúbené pokrmy.

Ďalšie špeciálne príslušenstvo

MUZ5ER2
Misa z antikorovej
ocele (3,9 l)

MUZ5KR1 Plastová misa (3,9 l)

MUZ5MX1
Plastový nástavec 
na mixovanie

MUZ5MM1 Multimixér

MUZ5ZP1 Lis na citrusy

MUZ5GM1 Mlynček na obilniny

MUZ45XCG1 Multi sekáčik 3 v 1

MUZ5EB2 Zmrzlinovač

Univerzálne kuchynské roboty | 17



Kuchynské roboty MUM4856EU MUM4880

Príkon (W) 600 600

Množstvo spracovateľných 
surovín 3,9 l (0,75 kg cesta, max 2 kg vrátane prísad)

Príslušenstvo

Misa na miešanie antikoro antikoro

Hnetanie/šľahanie/miešanie 1x kovové hnetacie háky, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla

Mlynček na mäso • •

Mixér sklo plast

Priebehový strúhač 1x strúhací kotúč, 1x kotúč na jemné strúhanie, 1x krájací kotúč

Lis na citrusy • •

Držiak na príslušenstvo • •

Farba spotrebiča biela biela

Hmotnosť netto (kg) 6,6 6,6

Rozmery spotrebiča (mm) 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

EAN 4242002646619 4242002646664
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MUM4875EU MUM4855 MUM48CR1

600 600 600

3,9 l (0,75 kg cesta, max 2 kg vrátane prísad)

antikoro plast antikoro

1x kovové hnetacie háky, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla

• • • 

plast plast plast

1x strúhací kotúč, 1x kotúč na jemné strúhanie, 1x krájací kotúč 1x strúhací kotúč, 1x hrubé strúhadlo, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 1x krájací kotúč

– – – 

• • • 

biela biela biela

6,0 5,6 5,6

265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

4242002660356 4242002652948 4242002646558
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Univerzálne kuchynské roboty

Kuchynské roboty
MUM48W1  
MUM48R1   
MUM48A1  

MUM4657 MUM4655EU

Príkon (W) 600 550 550

Množstvo 
spracovateľných surovín 3,9 l (0,75 kg cesta, max 2 kg vrátane prísad)

Príslušenstvo

Misa na miešanie antikoro plast plast

Hnetanie/šľahanie/
miešanie 1x kovové hnetacie háky, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla

Mlynček na mäso – • •

Mixér – plast plast

Priebehový strúhač
1x strúhací kotúč, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 
1x krájací kotúč

1x strúhací kotúč, 
1x hrubé strúhadlo, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 
1x krájací kotúč

1x strúhací kotúč, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 
1x krájací kotúč

Lis na citrusy – – –

Držiak na príslušenstvo – • •

Farba spotrebiča biela, červená, alebo čierna biela biela

Hmotnosť netto (kg) 4,7 5,7 5,8

Rozmery spotrebiča 
(mm) 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

EAN
4242002742649 
4242002660332 
4242002646534 

4242002596358 4242002250465
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Univerzálne kuchynské roboty

MUM4427 MUM4406 MUM4405

500 500 500

3,9 l (0,75 kg cesta, max 2 kg vrátane prísad)

plast plast plast

1x kovové hnetacie háky, 1x šľahacia metla, 1x miešacia metla

– • –

– – –

1x strúhací kotúč, 
1x hrubé strúhadlo, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 
1x krájací kotúč

1x strúhací kotúč, 
1x kotúč na jemné strúhanie, 
1x krájací kotúč

–

– – –

– – –

biela biela biela

4,1 3,7 3,7

265 x 265 x 305 265 x 265 x 305 265 x 265 x 305

4242002457161 4242002367378 4242002245737
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Zdravé Smoothies, vynikajúce polievky, 

chladivý drvený ľad. To všetko ponúka 

vysokovýkonný SilentMixx bez toho, 

aby ste ho počuli.

SilentMixx: najtichší
mixér značky Bosch

Mixéry22 | 



Super tichý
Aj vďaka speciálnemu tvaru sklenej 
nádoby je SilentMixx taký tichý.

Jedno či horúce alebo
studené
Obzvlášť veľký mixér zo skla ThermoSafe splní
vaše požiadavky. Je jedno, či sa jedná o horúce 
polievky alebo tvrdé kocky ľadu.

Automatické programy
Smoothie, drvený ľad, nasekané prísady všetkého druhu,
polievky, omáčky alebo pyré. To všetko pripraví SilentMixx 
automaticky stlačením tlačidla vďaka trom programom plus 
postupnému nastaveniu výkonu.

Dodatočné príslušenstvo
Filter na smoothie a špeciálny sekáčik robia
SilentMixx mnohostranne použiteľným.

Jednoduché čistenie
Nôž EasyClick nielen presne seká, ale ho môžete 
jednoducho vybrať zo spotrebiča a vyčistiť ho.

Mixéry | 23



Mixéry

Mixéry MMB66G3M MMB64G3M MMB43G2B

Príkon 900 W 800 W 700 W

Materiál mixovacieho pohára termosklo termosklo termosklo

Bezpečnostné zariadenie
bezpečnostný spínač, 
poistka proti preťaženiu

bezpečnostný spínač, 
poistka proti preťaženiu

bezpečnostný spínač, 
poistka proti preťaženiu

Počet spínacích stupňov plynulé nastavenie plynulé nastavenie 5

Užitočný objem 1,50 l 1,50 l 1,50 l

Druh noža ušľachtilá oceľ ušľachtilá oceľ ušľachtilá oceľ

Mixovací pohár s odmerkou • • •

Mixovací pohár vhodný 
aj na výrobu ľadovej drviny • • •

Elektronická regulácia počtu otáčok • • –

Momentový stupeň/momentový spínač • • •

Vrátane príslušenstva
sekáčik,
filter na smoothie

sekáčik,
filter na smoothie

sekáčik

Automatické programy
drvenie ľadu, sekanie 
prísad a highspeed 
na výrobu smoothie

drvenie ľadu, smoothies 
a sekanie

drvenie ľadu a sekanie 
prísad

Farba spotrebiča čierna čierna čierna

Hmotnosť netto (kg) 5,24 5,17 4,96

Rozmery spotrebiča (mm) 437 x 196 x 237 437 x 196 x 237 437 x 196 x 237

EAN 4242002968827 4242002790190 4242002855394
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Mixéry

MMB42G0B MMB21P0R MMBM7G3M MMBM7G2M

700 W 500 W 350 W 350 W

termosklo plast sklo sklo

bezpečnostný spínač bezpečnostný spínač bezpečnostný spínač bezpečnostný spínač

2 2 2 2

1,50 l 1,50 l 0,60 l 0,60 l

ušľachtilá oceľ ušľachtilá oceľ 4 nože, ušľachtilá oceľ 4 nože, ušľachtilá oceľ

• • • •

• • • •

– – – –

• • • •

– – 2x veko, sekáčik, fľaša 2Go 1x veko, fľaša 2Go

– – – –

čierna biela čierna biela

4,04 2,74 2,43 2,13

437 x 196 x 237 419 x 196 x 237 308 x 120 x 116 308 x 120 x 116

4242002855356 4242002790312 4242002934570 4242002934563
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Viac vitamínov s minimálnou námahou

Odšťavovače

S odšťavovačmi značky Bosch dostanete z ovocia každú kvapku.
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Odšťavovače

Odšťavovače MES4000 MES3500 MES25A0 MES25C0 MES25G0

Príkon (W) 1000 700 700 700 700

Veľkosť plniaceho otvoru 
(mm)

84 73 73 73 73

Max. otáčky (ot./min) 10000 11000 11000 11000 11000

Počet nastaviteľných 
rýchlostí

2 2 2 2 2

Materiál noža keramika kov kov kov kov

Kapacita nádoby na dreň 
(ml)

3000 2000 2000 2000 2000

Kapacita nádoby na džús 
(ml)

1500 1250 1250 1250 1250

Materiál nádoby na džús plast plast plast plast plast

Separátor peny • • • • •

Antikorové mikrositko • • • • •

DripStop • • • • •

Farba spotrebiča hliník čierna/antikoro biela biela biela

Hmotnosť netto (kg) 5,5 4,5 5,0 4,3 5,0

Rozmery spotrebiča (mm) 425 x 322 x 221 310 x 312 x 180 310 x 312 x 180 310 x 312 x 180 310 x 312 x 180

EAN 4242002770048 4242002812137 4242002812151 4242002812090 4242002812113
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Ponorné mixéry

Skombinovali sme silu
s kvalitou. A výsledky hovoria
samy za seba

Poznáme recept na výkon
Rovnako ako šéfkuchári, aj naši technický
odborníci pri návrhu tohto veľmi výkonného 
ponorného mixéra MaxoMixx použili tie 
najlepšie prísady:

Výkonný motor so silou až 800 wattov
splní všetky vaše požiadavky.

Jednoduché použitie a robustné materiály s nadčasovým dizajnom.

Premeňte váš MaxoMixx na malý kuchynský robot.

800 wattov

Praktické použitie

Široká škála
príslušenstva

Ergonomický dizajn s povrchom
SoftTouch, pre dokonalé

a jednoduché ovládanie.

SoftTouch

4 nože, 12 rýchlostných stupňov
a tlačidlo Turbo

QuattroBlade Pro: inovatívna mixovacia noha nasmeruje
tekutiny priamo k rotačným nožom, vďaka čomu dosiahnete 

rýchle a konzistentné výsledky mixovania.

MaxoMixx: najlepší ponorný mixér spoločnosti Bosch –
príprava pokrmov s profesionálnymi výsledkami.
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S radom MaxoMixx sa so svojimi výtvormi môžete 
dostať na celkom novú úroveň
Či už sú naši zákazníci profesionálny kuchári alebo 
fanúšikovia nadčasového dizajnu, s týmto prvotriednym 
ponorným mixérom spoločnosti Bosch vás rozhodne 
nadchneme. Koniec-koncov, nielenže mixér MaxoMixx 
dokáže vyčarovať na vašom tanieri pokrmy na úrovni 
profesionálov, ale zároveň je so svojim vysoko kvalitným 
antikorovým plášťom a mixovacou nohou, vyrobenou 
z materiálu najvyššej kvality, aj vizuálnym potešením.



Ponorné mixéry MSM88190 MSM88166

Produktový rad                              MaxoMixx

Príkon (W)                                  800

Počet stupňov rýchlosti 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň

Materiál mixovacej nohy antikoro antikoro

Typ noža QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro

Príslušenstvo

Mixovacia nádoba s mierkou • •

Univerzálny sekáčik – –

Mini sekáčik na ľad a malé množstvo • –

Šľahacia metla • •

VarioChopper s voliteľným stupňom sekania – •

Multifunkčný nástavec na sekanie, krájanie, strúhanie, 
drvenie a miesenie • –

Farba spotrebiča čierna/antikoro čierna/antikoro

Hmotnosť netto (kg) 2,5 1,8

Rozmery spotrebiča (mm) 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63

EAN 4242002764399 4242002860664

Ponorné mixéry

SoftTouch
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MSM87180 MSM87160 MSM87140 MSM87110

MaxoMixx

750

12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň

antikoro antikoro antikoro antikoro

QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro QuattroBlade Pro

• • • •

• • • –

• – – –

• • – –

– – – –

– – – –

čierna/antikoro čierna/antikoro čierna/antikoro čierna/antikoro

1,8 1,6 1,5 1,1

402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63 402 x 63 x 63

4242002764368 4242002764276 4242002764245 4242002764184
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Ponorné mixéry

Ponorné mixéry MSM67170 MSM67160 MSM67140    
MSM67140R MSM67110

Produktový rad                                                           ErgoMixx

Príkon (W) 750 750 750 750

Počet stupňov rýchlosti 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň 12 + momentový stupeň

Materiál mixovacej nohy antikoro antikoro antikoro antikoro

Typ noža QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

Príslušenstvo

Mixovacia nádoba s mierkou • • • •

Univerzálny sekáčik – • • –

Mini sekáčik na ľad a malé 
množstvo • – – –

Šľahacia metla • • – –

VarioChopper s voliteľným 
stupňom sekania • • • •

Multifunkčný nástavec na 
sekanie, krájanie, strúhanie, 
drvenie a miesenie

• • • •

Farba spotrebiča čierna/sivá čierna/sivá čierna alebo 
červená/sivá čierna/sivá

Hmotnosť netto (kg) 1,5 1,4 1,4 1,0

Rozmery spotrebiča (mm) 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62

EAN 4242002732305 4242002739120 4242002732213 
4242002825250 4242002746883

SoftTouch
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MSM66150 MSM66130 MSM66120 MSM66020 MSM64110 MSM64010

                                                                                                         ErgoMixx 

600 600 600 600 450 450

12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

12 + momentový 
stupeň

1 + momentový 
stupeň

1 + momentový 
stupeň

antikoro antikoro antikoro plast antikoro plast

QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

• • • • • •

– – – – – –

• – • • – –

• • – – – –

• • • • • •

• • • • • •

biela/sivá biela/sivá biela/sivá biela/sivá Biela/červená Biela/červená

1,4 1,1 1,2 1,1 1,0 0,9

393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62 393 x 55 x 62

4242002739090 4242002732183 4242002681450 4242002681429 4242002678139 4242002678108

Ponorné mixéry

watt watt
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Ponorné mixéry MSM2650B MSM2623G MSM2620B MSM26130

Produktový rad CleverMixx CleverMixx 
Dip&Dressing CleverMixx

Príkon (W) 600 600 600 600

Počet stupňov rýchlosti 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň

Materiál mixovacej nohy antikoro antikoro antikoro antikoro

Typ noža QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

Príslušenstvo

Mixovacia nádoba s mierkou • • • •

Sekáčik • • • –

Šľahacia metla • – – –

Noha SlimFoot na malé 
množstvo alebo do úzkych 
nádob

– – – •

Farba spotrebiča čierna čierna čierna biela

Hmotnosť netto (kg) 1,3 1,3 1,3 1,0

Rozmery spotrebiča (mm) 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60 385 x 60 x 60

EAN 4242002921808 4242002921938 4242002921938 4242002920320

Ponorné mixéry34 | 



MSM2610B MSM2413V MSM14200 MSM14100 MSM14000

CleverMixx CleverMixx Baby CleverMixx

600 400 400 400 400

1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň 1 + momentový stupeň

antikoro antikoro plast plast plast

QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade QuattroBlade

• • • • –

– – • – –

– – – – –

– • – – –

čierna modrá/fi alová biela biela biela

1,0 1,0 1,1 0,8 0,6

385 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60 375 x 60 x 60

4242002921945 4242002909301 4242002917290 4242002917269 4242002917238

Ponorné mixéry

watt watt watt watt
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Ešte vyšší výkon: šľahač CleverMixx s 400 W 
vyšľahá bez problémov smotanu a vymiesi 
aj dokonalé husté cesto. Ľahké cesto na domáce 
sušienky s ovocnou náplňou, doma pripravené 
kysnuté pečivo alebo lahodný dezert. S týmto 
elegantným šľahačom sa jednoducho všetko 
podarí.

Elegantný šľahač 
do každej kuchyne

Mixéry36 | 
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Ručné šľahače MFQ4780 MFQ4730 MFQ4080

Produktový rad Stylline

Príkon (W) 575 575 500

Počet stupňov rýchlosti 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

Príslušenstvo

Šľahacie metly FineCreamer FineCreamer FineCreamer

Hnetacie háky turbo turbo štandard

Mixovacia nádoba s mierkou • – •

Antikorová mixovacia noha • – •

Sekáčik • – •

Farba spotrebiča čierna čierna biela

Hmotnosť netto (kg) 1,8 1,1 1,8

Rozmery spotrebiča (mm) 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75

EAN 4242002860305 4242002860275 4242002556864

Ručné šľahače38 | 



MFQ4070

MFQ4030   
MFQ40301 
MFQ40302  
MFQ40303 

MFQ4020

Stylline

500 500 450

5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

FineCreamer FineCreamer FineCreamer

štandard štandard štandard

• – –

– – –

– – –

biela biela, krémová, tyrkysová, alebo červená biela

1,4 1,1 1,1

142 x 200 x 75 142 x 200 x 75 142 x 200 x 75

4242002556857

4242002556840 
4242002777290  
4242002777429 
4242002777450 

4242002556833
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Ručné šľahače MFQ36470 MFQ36460

Produktový rad                                                      ErgoMixx

Príkon (W) 450 450

Počet stupňov rýchlosti 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

Príslušenstvo

Šľahacie metly turbo turbo

Hnetacie háky štandard štandard

Mixovacia nádoba s mierkou • –

Mixovacia noha antikoro –

Mixovacia misa s podstavcom – •

Farba biela/sivá biela/sivá

Hmotnosť netto (kg) 1,3 1,9

Rozmery spotrebiča (mm) 154 x 208 x 74 154 x 208 x 74

EAN 4242002723105 4242002723075

Ručné šľahače40 | 



MFQ36440 MFQ36400 MFQ3540

ErgoMixx

450 450 450

5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň 5 + momentový stupeň

turbo turbo turbo

štandard štandard štandard

• – •

plast – plast

– – –

biela/sivá biela/sivá biela/sivá

1,3 1,1 1,2

154 x 208 x 74 154 x 208 x 74 141 x 201 x 77

4242002723044 4242002718491 4242002411903
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Ručné šľahače MFQ24200 
MFQ2420B 

MFQ2210D 
MFQ2210P 
MFQ2210Y  

Produktový rad                                                CleverMixx

Príkon (W) 400 375

Počet stupňov rýchlosti 4 + momentový stupeň 4 + momentový stupeň

Šľahacie metly turbo štandard

Hnetacie háky štandard štandard

Farba biela alebo čierna s antikoro čelom biela/modrá, fi alová, alebo žltá

Hmotnosť netto (kg) 0,9 0,9

Rozmery spotrebiča (mm) 153 x 200 x 73 153 x 200 x 73

EAN 4242002945101 
4242002945132 

4242002945019 
4242002945071 
4242002945040 
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MFQ22100 MFQ3030

CleverMixx

375 350

4 + momentový stupeň 4 + momentový stupeň

štandard štandard

štandard štandard

biela/sivá biela

0,9 0,8

153 x 200 x 73 140 x 184 x 70

4242002944388 4242002439853
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MultiTalent 3: hravo jednoduchá
príprava vďaka chytrému
skladnému robotovi!

Kompaktné kuchynské roboty

Nový kompaktný kuchynský robot s mnohými funkciami.
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Kompaktný dizajn

Praktické uskladnenie

Mnoho funkcií

Príslušenstvo vhodné
do umývačky riadu

Mixér s nožom
MultiLevel6

Viac miesta v malých kuchyniach – vďaka kompaktnému
dizajnu I-Shape s malou plochou na postavenie
spotrebiča (menší ako list DIN).

Rozmanité príslušenstvo môžete uskladniť priamo v mise 
a vďaka tomu je stále poruke. Vďaka optickému návodu 
na obsluhu, príslušenstvo rovnako rýchlo nasadíte.

Sekanie, strúhanie, mixovanie a oveľa viac –
vďaka rozmanitému príslušenstvu ako je antikorový 
univerzálny nôž a nôž MultiLevel6.

Jednoduché a pohodlné čistenie
príslušenstva v umývačke riadu.

Neustále dobré výsledky vďaka trom dvojitým nožom – 
precízne rozsekajú prísady, perfektne namixujú 
mliečne koktaily a smoothie.

Kompaktné kuchynské roboty | 45



Kompaktné kuchynské roboty

Kuchynské roboty MCM68861 MCM64085

Príkon (W) 1 250 1 200

Počet rýchlostí plynulý + momentový stupeň plynulý + momentový stupeň

Objem misy (l) 3,90 3,90

Užitočný objem (l) 2,40 2,40

Max. objem cesta v mise (kg) 1,5 1,5

Príslušenstvo

1 x veko, 
1 x hnetacie háky z umelej hmoty, 
1 x misa na miešanie, 
1 x umelohmotný mixér, 
1 x prídavné strúhadlo na hranolčeky, 
1 x strúhací kotúč, 
1 x miešacie metly, 
1 x držiak na kotúče, 
1 x krájací kotúč, 
1 x plniaca pomôcka, 
1 x univerzálny nôž, 
1 x univerzálny drvič, 
1 x lis na citrusy

1 x veko, 
1 x hnetacie háky z umelej hmoty, 
1 x misa na miešanie, 
1 x umelohmotný mixér, 
1 x prídavné strúhadlo na hranolčeky, 
1 x strúhací kotúč, 
1 x miešacie metly, 
1 x držiak na kotúče, 
1 x krájací kotúč, 
1 x plniaca pomôcka, 
1 x univerzálny nôž

Farba sivá sivá

Hmotnosť netto (kg) 6,0 6,0

Rozmery spotrebiča (mm) 430 x 250 x 300 430 x 250 x 300

EAN 4242002736907 4242002753386

1250
Watt

1200
Watt

AccessoryBag AccessoryBag
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MCM3501M MCM3201B MCM3200W

800 800 800

2 + momentový stupeň 2 + momentový stupeň 2 + momentový stupeň

2,30 2,30 2,30

2,30 2,30 2,30

0,8 0,8 0,8

1 x veko, 
1 x misa na miešanie 500 g z umelej hmoty, 
1 x umelohmotný mixér, 
1 x strúhací kotúč, 
1 x drviaci kotúč, 
1 x krájací kotúč, 
1 x plniaca pomôcka, 
1 x univerzálny nôž, 
1 x univerzálny drvič, 
1 x držiak príslušenstva

1 x veko, 
1 x misa na miešanie 500 g z umelej hmoty, 
1 x umelohmotný mixér, 
1 x strúhací kotúč, 
1 x drviaci kotúč, 
1 x krájací kotúč, 
1 x plniaca pomôcka, 
1 x univerzálny nôž, 
1 x držiak príslušenstva

1 x veko, 
1 x misa na miešanie 500 g z umelej hmoty, 
1 x umelohmotný mixér, 
1 x strúhací kotúč, 
1 x drviaci kotúč, 
1 x krájací kotúč, 
1 x plniaca pomôcka, 
1 x univerzálny nôž, 
1 x držiak príslušenstva

čierna čierna biela

3,7 3,5 3,5

375 x 220 x 260 375 x 220 x 260 375 x 220 x 260

4242002853376 4242002853352 4242002853338
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Mlynčeky na mäso

Mlynček na mäso na všetky prípady

Silný výkon aj na veľké množstvo surovín. Vďaka silnému
motoru a vycibrenej ergonómii spracujete s mlynčekom
ProPower až 4,3 kilogramu za minútu.

Viac ako len jednoduchý mlynček: mnoho rôznych funkcií znásobuje 
možnosť použitia. Pripravujte pokrmy ako profesionálny kuchár. 
Drvenie, stláčanie, oddeľovanie, krájanie – takmer ako kuchynský
robot!

Môžete sa naňho spoľahnúť: so svojim vysoko kvalitným motorom je mlynček 
na mäso ProPower dokonalým pomocníkom, kedykoľvek ho potrebujete.
S ľahkosťou spracováva v krátkom čase aj veľké množstvo surovín.

Spracovávané množstvo 4,3 kg/min

Rozmanité
príslušenstvo

Mnoho funkcií

Motor Block Power s výkonom až 2 200 Watt

Nástavec na lisovanie 
ovociacia

Súprava strúhadiel
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Jednoduchá manipulácia a kompaktný dizajn: na kotúče 
príslušenstva sú k dispozícii špeciálne drážky v praktickej 
integrovanej priehradke. Sú tak dobre uložené a stále 
na dosah ruky bez toho, aby narúšali elegantný dizajn 
ProPower.

Hrá na istotu: integrovaná funkcia ochrany pred prehriatim automaticky
vypne mlynček na mäso ProPower, ak spotrebiču hrozí prehriatie.
Garantuje tak nepretržité a bezpečné použitie. Na nové spustenie
spotrebiča jednoducho stlačte gombík na zadnej strane.

Inteligentná technológia pre najvyššiu efektivitu:
ak kusy mäsa alebo kostí blokujú mlynček, môžete 
kotúče pomocou funkcie Reverse otáčať do opačného 
smeru. Problém sa tak jednoducho vyrieši.

Priehradka na spotrebiči

Ochrana pred prehriatim

Funkcia Reverse

Jemný, stredný a hrubý dierovací kotúč Nástavec na kebbe Nástevec na plnenie 
klobás

Reverse
Function



Mlynčeky na mäso

Mlynčeky na mäso MFW68660 MFW45020 MFW3850B

Príkon (W) 800 500 500

Blocking power (W) 2 200 1 600 1 800

Spätný chod • • •

Počet rýchlostí 1 1 2

Rýchlosť mletia (kg/min) 4,3 2,7 2,0

Sitká 3 mm/4,8 mm/8 mm 3,8 mm/8 mm 2,7 mm/4 mm/8 mm

Nástavec na klobásy • • •

Nástavec na kebbe • • •

Strúhadlo
hrubé strúhanie, jemné 
strúhanie, krájanie, strúhanie 
zemiakov

–
hrubé strúhanie, jemné 
strúhanie, krájanie, strúhanie 
zemiakov

Citrusovač/lis na ovocie lis na ovocie – citrusovač

Farba antikoro/čierna biela/sivá biela/čierna

Rozmery spotrebiča (mm) 254 x 199 x 295 254 x 199 x 295 250 x 160 x 230

Hmotnosť netto (kg) 6,2 4,5 4,8

EAN 4242002772332 4242002770536 4242002876368
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MFW3640A MFW3630A MFW3520W

500 500 500

1 600 1 600 1 500

• • –

2 2 1

1,9 1,9 1,8

2,7 mm/4 mm/8 mm 2,7 mm/4 mm/8 mm 4 mm/8 mm

• • •

• • •

hrubé strúhanie, jemné strúhanie, krájanie, 
strúhanie zemiakov

– –

– citrusovač –

biela/čierna biela/čierna biela

250 x 160 x 230 250 x 160 x 230 250 x 160 x 230

4,4 4,0 3,7

4242002876139 4242002879253 4242002876061
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Inteligentné technológie spoločnosti Bosch vám umožnia pripraviť to, 
čo dokáže iba barista s odbornými znalosťami – dokonalú kávu s jedinečnou 
chuťou. Pre vás, vašu rodinu, priateľov aj návštevy. To všetko jedným stlačením 
tlačidla a vždy v tej najvyššej kvalite. Kávovar VeroAroma sa vyznačuje piatimi 
najvýznamnejšími znakmi, ktoré zaručujú väčšie potešenie z kávy:

Vychutnať si kvalitnú kávu 
ako od baristu je mimoriadne 
jednoduché. Aj dve súčasne

Pôžitok z arómy
Plná aróma vďaka optimálnej teplote sparenia,
ktorú poskytuje systém Bosch SensoFlow. Celý rad rôznych druhov 

káv počas okamihu
Espresso, caffè crema, cappuccino, caffè latte
a latte macchiato. Rýchle a praktické.

Dva nápoje súčasne
Pripravte si všetky nápoje z kávy a mlieka
jednoduchým stlačením tlačidla.*

Praktická údržba
S údržbou zásobníka mlieka je spojené väčšie pohodlie,
menej práce a maximálna úroveň hygieny.

Maximálne pohodlie
S osvetleným podstavcom na šálky a odkvapkávačom 
s elektronickým čidlom signalizujúcim naplnenie.**

Technológia vhodná pre odborníkov
Nový kávovar VeroAroma – naozajstné potešenie z kávy predstavujúce nový rozmer. Inovatívna technológia a funkcie otvárajú novú škálu 
možností a poskytujú ešte viac potešenia. Veľkoryso navrhnutý ovládací panel umožňuje okamžitý prehľad o tom, ktoré kávové špeciality 
máte k dispozícii. Stlačením tlačidla si môžete pripraviť dva nápoje súčasne.

* okrem TES60321RW ** TES60729RW

Kávovary | 53



Čas (sekundy)

 

 

Vždy v dokonalom
rozmedzí teploty

Teplota (°C)120

95

90

70

Dokonalé rozmedzie teploty
na prípravu espressa
(90 – 95 °C)

Vývoj teploty počas prípravy
espressa pomocou automatov
na kávu značky Vero

Dokonalá aróma vďaka optimálnej teplote varenia, ktorú zaisťuje systém Bosch SensoFlow s inteligentným 
systémom ohrevu.

Optimálna teplota na prípravu espressa je 
medzi 90 °C a 95 °C. Ak je teplota príliš nízka, 
káva neuvoľní všetku svoju arómu a chuť. Ak je 
teplota príliš vysoká, káva bude mať spálenú 
príchuť. Inteligentný systém SensoFlow ohreje 
vodu presne na optimálnu teplotu medzi 90 °C 
a 95 °C a udrží ju počas celého procesu 
prípravy. Výsledkom je espresso s plnou 
arómou a vaše bezkonkurenčné potešenie.

Existuje veľa spôsobov, ako si 
vychutnať výbornú chuť kávy

 Jediným stlačením tlačidla si 
pripravte dva nápoje súčasne: 
OneTouch DoubleCup

Potešenie z kávy, ktoré vám príde vhod – 
ak máte chuť, môžete si pripraviť dve 
šálky súčasne. Espresso, caffè crema 
alebo špeciality z kávy a mlieka, ako je 
cappuccino, latte macchiato a caffè latte, 
si pripravíte jediným stlačením tlačidla. 
Jednoducho, rýchlo a pohodlne.

Pre najlepšiu chuť 
a hygienickú prípravu: 
MilkCIean

Ešte väčšie pohodlie na dennú údržbu 
zásobníka mlieka. Celý zásobník mlieka 
vypláchnete stlačením tlačidla – 
doplnkový prúd pary na konci čistiaceho 
procesu zaistí ešte hygienickejšie 
podmienky. To znamená, že si môžete 
vychutnávať kávové špeciality stále 
s rovnako dokonalou arómou.
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Káva pre každého. Jednoducho, rýchlo 
a prakticky. Celá škála nápojov z kávy
Nech máte chuť na čokoľvek – silné 
espresso, aromatické caffè crema, caffè 
latte, cappuccino alebo latte macchiato 
s dokonalou mliečnou penou – každý si 
obľúbi celú škálu nápojov z kávy.
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Kávovary

• Inteligentný ohrevný systém: optimálna teplota sparenia kávy a plná aróma so systémom Bosch SensoFlow • Systém SensoFlow: inovatívny ohrevný systém zaručuje 
najlepšiu arómu vďaka ideálnej a konzistentnej teplote prípravy • Koncept AromaPro: ideálny kontaktný tlak na optimálnu extrakciu arómy • AromaDouble Shot: extra 
silná káva so zníženou horkosťou vďaka dvom procesom mletia a sparenia • IndividualCup Volume: veľkosť šálky môžete individuálne nastaviť tak, aby bola vaša šálka 
vždy plná tak, ako to bude vyhovovať vám • CeramDrive: mlynček vyrobený z odolnej keramiky • Oddelené dýzy na mliečnu penu, teplé mlieko a horúcu vodu • 

Kávovary TES80329RW TES60729RW TES60523RW TES60321RW

Príkon (W) 1 600 1 500 1 500 1 500

Tlak čerpadla (bar) 19 19 19 15

Intelligent Heater • • • •

AromaPro Concept • • • •

AromaDouble Shot • • • •

OneTouch DoubleCup
cappuccino, 
latte macchiato

cappuccino, 
káva s mliekom, 
latte macchiato

cappuccino, 
káva s mliekom, 
latte macchiato

cappuccino, 
káva s mliekom, 
latte macchiato

IndividualCup Volume • • • •

Keramický mlynček
SuperSilent 
s CoffeeSensor Pro • • •

Ovládacie prvky

displej, otočný regulátor, 
tlačidlo s krátkym 
zdvihom, vypínač 
zap./vyp.

displej, dotykové tlačidlá, 
vypínač zap./vyp.

displej, dotykové tlačidlá, 
vypínač zap./vyp.

displej, dotykové tlačidlá, 
vypínač zap./vyp.

Nastavenie teploty
horúca voda: 2 stupne, 
káva: 3 stupne

káva: 3 stupne káva: 3 stupne káva: 3 stupne

Výškovo nastaviteľná 
výpusť kávy • • • •

Objem nádrže na vodu (l) 2,40 1,70 1,70 1,70

Kapacita nádoby na 
zrnkovú kávu (g) 300 300 300 300

Priehradka na mletú kávu • • • •
Vyberateľná sparovacia 
jednotka • • • •

Single Portion Cleaning • • • •
Odvápňovací a čistiaci 
program Calc'n'Clean • • • •

Farba spotrebiča antikoro antikoro titánová strieborná

Hmotnosť netto (kg) 10,8 10,1 9,6 9,5

EAN 4242002746722 4242002803326 4242002803302 4242002803265

Bežné prvky

IndividualCup 
Volume

CoffeeSensor
Pro

IndividualCup 
Volume

IndividualCup 
Volume

IndividualCup 
Volume
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TES51521RW TES51523RW TES50221RW TES50129RW

1 600 1 600 1 600 1 600

15 15 15 15

• • • •

• • • •

• • • •

cappuccino, 
latte macchiato

cappuccino,
latte macchiato

• • • •

displej, otočný regulátor, 
tlačidlo s krátkym zdvihom, 
vypínač zap./vyp.

displej, otočný regulátor, 
tlačidlo s krátkym zdvihom, 
vypínač zap./vyp.

displej, otočný regulátor, 
tlačidlo s krátkym zdvihom, 
vypínač zap./vyp.

otočný regulátor, separátne 
LED, tlačidlo s krátkym 
zdvihom, vypínač zap./vyp.

káva: 3 stupne káva: 3 stupne káva: 3 stupne káva: 3 stupne

• • • •

1,70 1,70 1,70 1,70

300 300 300 300

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

strieborná sivá strieborná čierna

9,6 9,5 9,5 9,2

4242002812274 4242002812519 4242002764795 4242002669113

Minimalizácia času ohrevu: najrýchlejšie pripravená prvá šálka • Oddelená zásuvka na mletú kávu, napr. kávu bez kofeínu • ZeroEnergy AutoOff: automatické odpojenie 
od siete po uplynutí prednastaveného času • Záruka 15 000 šálok: konzistentná vysoká kvalita nápojov od prvej až po 15 000. šálku* • SinglePortion Cleaning: kompletné 
vyprázdnenie všetkých rúriek po každom procese sparovania • Calc'n'Clean automatický čistiaci a odvápňovací program.



MÁ Viac 
CHUTÍ. 
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Väčšia ponuka! Väčšia radosť!
Čo je lepšie ako veľký výber obľúbených nápojov? No predsa obrovský
výber obľúbených nápojov! A to ponúka TASSIMO: od klasickej fi ltrovanej
kávy cez latte macchiato a espresso až po chutné kakaové špeciality a čaj – 
môžete sa rozhodnúť každý deň inak. A to najlepšie: TASSIMO vám ponúka 
všetko stlačením jedného tlačidla.

Pretože zmena je oveľa lepšia  
Espresso? Caffé crema? Alebo radšej čaj?
TASSIMO ponúka viac ako 40* špecialít 
známych značiek ako Jacobs, Milka 
alebo Oreo. 

Zákazníkom to uľahčujeme
Zvoľte si obľúbený nápoj z ponuky, vložte
T DISC a stlačte tlačidlo. Život môže byť
tak jednoduchý! 

Ihneď pripravené namiesto dlhého zahrievania
Čakanie na nápoj? Nie u nás! S TASSIMOM si môže
váš zákazník pripraviť nápoj okamžite. 

Nielen dobré. Ale aj perfektné
Každý T DISC má čiarový kód, z ktorého 
TASSIMO prečíta presné množstvo vody, 
čas sparovania a teplotu obľúbeného 
nápoja. Vďaka tomu zákazník dostane 
vždy nápoj v tej najlepšej kvalite.

* www.tassimo.sk
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ComfortLine: a každý deň začína pekne

Je pekné, ak si môžete užiť raňajky už pri príprave. A dobré, keď
sa môžete spoľahnúť na to, že sa všetko podarí tak, ako si želáte. 
Deň za dňom, každé ráno vždy to najlepšie. 

   Kávovar
Plná aróma celkom podľa osobnej chuti vďaka tlačidlu na arómu.

 Hriankovač
  Kompaktný hriankovač alebo hriankovač s dlhou štrbinou na rovnomerne opečené hrianky 

akejkoľvek veľkosti.

   Rýchlovarná kanvica
Vďaka funkcii 1 šálky zahrejete aj to najmenšie množstvo vody a ušetríte energiu a čas.

Raňajkové súpravy60 | 
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Raňajkové súpravy

Kávovary TKA8651 
TKA8653 

TKA8631 
TKA8633 

Produktový rad Styline

Príkon (W) 1 100 1 160

Automatické vypnutie 
po ukončení • •

Drip-stop • •

Počet šálok veľké/malé 8/12 10/15

Nastavenie arómy – –

Kanvica dvojstenná antikorová termokanvica sklená s ochranou arómy

Indikátor potreby 
odvápnenia • •

Odvápňovací program • •

Farba spotrebiča biela alebo čierna/antikoro biela alebo čierna/antikoro

Hmotnosť netto (kg) 3,1 2,9

Rozmery spotrebiča 
(mm) 355 x 260 x 250 355 x 260 x 250

EAN
4242002594996 
4242002595009 

4242002594972 
4242002594989 
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TKA6A683 TKA6A643 TKA3A031

ComfortLine CompactClass

1 200 1 200 1 100

• • •

• • •

8/12 10/15 10/15

tlačidlo Aroma+ tlačidlo Aroma+ •

antikorová termokanvica sklená s ochranou arómy sklená s ochranou arómy

• • •

s nastavením tvrdosti vody s nastavením tvrdosti vody •

čierna/antikoro čierna/antikoro biela

2,4 2,3 1,6

355 x 285 x 230 355 x 285 x 230 335 x 170 x 245

4242002874562 4242002874531 4242002717166



Raňajkové súpravy

Hriankovače TAT8611 
TAT8613 

TAT6A111 
TAT6A113 
TAT6A114 
TAT6A913 

Produktový rad Styline ComfortLine

Max. príkon (W) 860 1 090

Funkcia dodatočného opekania • •

Rozmrazovacia funkcia • •

Zásuvka na omrvinky • •

Automatické centrovanie chleba • •

Nástavec na pečivo • •

Automatické vypnutie 
po ukončení • •

Ochrana pred zahriatim 
spotrebiča • •

Farba spotrebiča biela biela

Hmotnosť netto (kg) 2,1 2,1

Rozmery spotrebiča (mm) 184 x 313 x 170 188 x 307 x 170

EAN 4242002594934 
4242002594941 

4242002879475 
4242002879505 
4242002879932 
4242002879963 
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TAT6A001 
TAT6A003 
TAT6A004 
TAT6A803 

TAT3A011 
TAT3A014 

TAT3A001 
TAT3A004 

CompactClass

1 090 980 980

• • •

• – –

• • •

• • •

• • •

• • •

• – –

biela biela biela

2,0 1,4 1,6

188 x 431 x 126 190 x 310 x 160 200 x 430 x 120

4242002880099 
4242002880129 
4242002880150 
4242002880181 

4242002717098 
4242002717289 

4242002717555 
4242002717524 



Raňajkové súpravy

Rýchlovarné kanvice
TWK8611P 
TWK8613P 

TWK7090 TWK7901 TWK7801

Produktový rad Styline

Max. príkon (W) 2 400 2 200 2 200 2 200

Vypnutie pri skončení 
ohrevu • • • –

Objem (l) 1,50 1,50 1,70 1,70

Zastavenie pary – • • •

Odvápňovací filter • • • •

Zablokovanie veka • • • •

Otvorenie veka stlačením 
gombíka • • • •

Farba biela antikoro antikoro antikoro

Hmotnosť netto (kg) 1,6 1,6 1,4 1,4

Rozmery spotrebiča (mm) 175 x 210 x 155 238 x 158 x 158 238 x 158 x 158 238 x 158 x 158

EAN
4242002824628 
4242002824598 

4242002875019 4242002754314 4242002697772
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TWK6A011 
TWK6A013 
TWK6A014 
TWK6A813 

TWK7403 TWK3A011 
TWK3A014 TWK1201N

ComfortLine CompactClass

2 400 2 200 2 400 1 800

• • • •

1,70 1,70 1,70 1,70

• • • •

• • • –

• • • •

• • – –

biela čierna biela alebo červená biela

1,2 1,3 1,2 1,1

226 x 165 x 165 220 x 145 x 145 230 x 152 x 152 230 x 180 x 180

4242002880211 
4242002880242 
4242002880273 
4242002880303 

4242002875484
4242002717616 
4242002717586 

4242002364988



Ostatní pomocníci do kuchyne

Citrusovač MCP3500

Príkon (W) 25

Užitočný objem (l) 0,80

Momentový stupeň/
momentový spínač •

Farba spotrebiča biela

Hmotnosť netto (kg) 0,87

Rozmery spotrebiča (mm) 200 x 220 x 178

EAN 4242002329413

Univerzálne sekáčiky MR15A1 MMR08R2 MMR08A1

Príkon (W) 550 400 400

Materiál mixovacieho 
pohára sklo umelá hmota umelá hmota

Počet spínacích stupňov 1-stupňový 1-stupňový 1-stupňový

Užitočný objem (l) 1,50 0,80 0,80

Druh noža ušľachtilá oceľ ušľachtilá oceľ ušľachtilá oceľ

Mixovací pohár vhodný aj 
na výrobu ľadovej drviny • – –

Momentový stupeň/
momentový spínač • • •

Farba spotrebiča biela červená biela

Hmotnosť netto (kg) 2,60 1,22 1,22

Rozmery spotrebiča (mm) 310 x 195 250 x 195 250 x 195

EAN 4242002742298 4242002742274 4242002742816

• príkon: 25 W • univerzálny lisovací kužeľ na veľké a malé ovocie • vysoká výlisnosť vďaka pravému a ľavému chodu kužeľa • veľká, odnímateľná nádoba na 
šťavu (0,8 l) • integrovaná stupnica množstva šťavy • automatické zapnutie/vypnutie stlačením lisovacieho kužeľa • navinutie kábla • jednoduché čistenie 
(môže sa umývať v umývačke) • veko proti prachu

Ostatní pomocníci do kuchyne
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Gril TFB3302V

Príkon (W) 1 800

Bezpečnostné zariadenie teplotná poistka

Odnímateľná výhrevná 
špirála •

Grilovacie plechy odnímateľné

Nastaviteľný rošt •

Udržiavanie tepla •

Nastavenie teploty plynulé

Farba alumíniová

Hmotnosť netto (kg) 3,9

Rozmery spotrebiča (mm) 120 x 390 x 325

EAN 4242002685977

Mlynčeky na kávu MKM6000 MKM6003

Príkon (W) 180 180

Materiál misky mlynčeka ušľachtilá oceľ ušľachtilá oceľ

Druh noža dvojkrídly, ušľachtilá oceľ dvojkrídly, ušľachtilá oceľ

Množstvo náplne (g) 75 75

Farba spotrebiča biela čierna

Hmotnosť netto (kg) 0,6 0,6

Rozmery spotrebiča (mm) 170 x 90 x 90 170 x 90 x 90

EAN 4242002002002 4242002068244



Podlahové vysávače

Hygienické fi ltre Bosch na čistejší vyfukovaný 
vzduch z vysávača. Prekvapivo jednoduché. 
Jednoducho perfektné.

Prach poletí prvou triedou
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A
B
C
D
E
F
G

ENE

665/2013-I

ABCDEFG

ENERGIA · EHEРГИЯ · ENEPΓEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · EN

ABCDEFG

Energetický štítok EÚ pre vysávače vás transparentne informuje
o relevantných vlastnostiach ovplyvňujúcich výkon vysávača, 
a tým vám pomáha zorientovať sa v problematike pri kúpe vysávača.

Správnymi dotazmi
k vhodnému vysávaču

Trieda prachových emisií 

Ako urobí váš vysávač 
váš domov zdravším?

Čistý vyfukovaný vzduch je dôležitý predovšetkým pre alergikov
Zvoľte si vysávač s triedou emisií prachu „A“ a vysokovýkonný
hygienický fi lter pre alergikov.

A B C D E F G

Trieda účinnosti vysávania kobercov 

Bude váš koberec 
aj hygienicky čistý?

Vysoká absorbcia prachu znižuje alergie a vysáva prach
z najhlbšej časti vášho koberca
Pre hygienicky čisté koberce si vyberte vysávač s triedou účinnosti
vysávania kobercov „C“ alebo ešte lepšie (A alebo B).

A B C D E F G

Horná časť energetického
štítka informuje o triedach
energetickej účinnosti A až G 
a o priemernej ročnej spotrebe
energie.

Spodná časť informuje o triede 
účinnosti čistenia tvrdých 
podláh, triede účinnosti 
čistenia kobercov a o triede 
emisií prachu a úrovni 
akustického hluku.

Pri rozhodovaní, ktorý vysávač 
si kúpiť, sú dôležité 
predovšetkým triedy účinnosti 
čistenia v spodnej časti.

Iba dobrá trieda účinnosti
čistenia je zárukou dôkladného
zachytenia prachu z kobercov 
a tvrdých podláh!
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A

MODELL

ERG Y IJA
IAIEΙ

 YZ
kWh/annum

YZ  dB

ABCDEFG

NERGI

Dôležité pre milovníkov
zvierat

Máte domácich
miláčikov?
Vysávače radu Zoo’o
ProAnimal boli vyvinuté
špeciálne pre domácnosti
s domácimi zvieratami
Tieto spotrebiče sú veľmi
výkonné, až o 30 % rýchlejšie 1), 
a dôkladne odstránia chlpy 
z kobercov, čalúneného nábytku 
alebo iných povrchov. Preto je 
rad Zoo’o ProAnimal vybavený 
veľmi efektívnou súpravou hubíc 
Animal 360TM.

1)Odstránenie vlákien podľa IEC 60312-1:  
2011-11 v porovnaní s Bosch BGL3C235 
s turbohubicou.

Energetická trieda

Ako často vysávate?
Energetická trieda udáva, ako je váš vysávač energeticky účinný – pozri 
hornú časť energetického štítka. Všimnite si, prosím, že zníženie wattov 
za účelom lepších energetických hodnôt môže znížiť výkon čistenia.

Dôležité pre alergikov 

Uprednostňujete 
vysávač 
s vreckom 
alebo bez?

Ak máte alergiu na prach, 
odporúčame vám vreckový 
vysávač
Je to z hygienického dôvodu, 
keďže izoluje prach a zadrží ho 
vo vrecku na prach.

Ak nemáte žiadne alergie,
odporúčame vám
bezvreckový vysávač 
Jeho použitie je veľmi 
praktické. Odpadajú následné 
náklady, ako kupovanie vreciek 
na prach.

Hlučnosť

Hľadáte tichý vysávač?

Hluk spôsobuje stres – uvoľnení zostávame pod hranicou
70 dB(A) a môžeme pritom počúvať obľúbenú hudbu, 
počuť telefón alebo dieťa 
~ 60 dB(A) = tichá konverzácia 
~ 65 dB(A) = zvukové uspávacie hračky pre deti
~ 78 dB(A) = priemerný vysávač
> 80 dB(A) = hlučný dopravný ruch

Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh

Ako čistá bude skutočne
vaša tvrdá podlaha?

Čím lepšia je účinnosť vysávania, tým rýchlejšie vysajete špinu 
zo škár dlaždíc alebo drevenej podlahy 
Pre hygienicky čisté tvrdé podlahy si vyberte vysávač s triedou
účinnosti vysávania tvrdých podláh „C“ alebo ešte lepšie (A alebo B).

A B C D E F G

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh
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Naša odpoveď na energetický 
štítok EÚ pre vysávače?

Systém QuattroPower
od Bosch!

S príchodom nového 
energetického štítka EÚ 
prišla aj nová výzva:

Urobiť z mála viac

pretože od zavedenia nového 
energetického štítka, 
1. septembra 2014, môžu byť 
uvádzané do obehu iba 
vysávače s výkonom nižším 
ako 1 600 wattov. 
Od 1. septembra 2017 dokonca 
menej ako 900 wattov. To ušetrí 
energiu a naše životné 
prostredie.

Pri vývoji novej generácie 
vysokovýkonných, energeticky 
účinných vysávačov čelili naši 
inžinieri výzve docieliť lepší 
čistiaci výkon s menšou 
spotrebou energie. To nad 
očakávanie spĺňa systém 
QuattroPower od Bosch.

Vysoký výkon čistenia.
Menej energie.
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Systém 
QuattroPower 
od Bosch je zárukou 
dôkladného 
zachytenia prachu 

a taktiež vysokého čistiaceho 
výkonu pri nízkej spotrebe 
energie. Všetky prvky 
ovplyvňujúce výkon čistenia boli 
dôsledne optimalizované. 
Optimalizovali sme všetky 
relevantné faktory spotrebiča: 
efektívny motor, do detailu 
premyslené príslušenstvo, 

ako napr. dýza High 
Performance, optimalizované 
tesnenie, inovatívne vrecko na 
prach PowerProtect na trvalo 
vysoko účinný zber prachu alebo 
vysoko efektívny systém 
separovania prachu 
pri bezvreckových vysávačoch.

Riešenie značky Bosch
pre dokonalú čistotu:
vysoký výkon čistenia.
Menej energie
Nová generácia vysokovýkonných, energeticky

účinných vysávačov so systémom QuattroPower

značky Bosch sú zárukou čistoty a šetria životné

prostredie. V novom sortimente sú podlahové 

vysávače vhodné na akúkoľvek úlohu 

a vyhovujúce akýmkoľvek 

požiadavkam.

Mehr

Reinigungsleistung 

MMMMMeeeehhhhhrrrr

ReReReinininigigiggununungsgsgsg leleleeisisisstututungngngg

Menšia
spotreba energie

Vysoký
čistiaci výkon
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GL-50 Free’e
Plná sila vysávania. Neobmedzená 
pohyblivosť. Extra veľký dosah na rýchle 
a pohodlné čistenie všetkých druhov podláh.

Podlahové vysávače

1 4

2

3
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Systém QuattroPower od značky
Bosch: vysoký výkon čistenia s vreckami
Boli optimalizavané všetky prvky, ktoré zvyšujú výkon čistenia a znižujú 
spotrebu energie.

2

3

Nový
motor HiSpin

Technické inovácie Bosch. Nový energeticky 
účinný motor HiSpin zaistí vďaka optimalizova-
ným aerodynamickým lopatkám vysoký výkon 
čistenia pri extrémne nízkej spotrebe energie.

Inovatívne
vrecko na prach PowerProtect

Toto vysoko efektívne, viacvrstvové vrecko na 
prach z mikrovlákna umožňuje vysokú fi ltráciu 
a excelentný prietok vzduchu pre obzvlášť 
vysoký výkon čistenia, aj keď sa vrecko 
na prach plní.

1

4

Nová hubica 
High Performance

Novo skonštruovaná prémiová hubica SilentClean 
je jednou z najvýkonnejších a s 55 dB(A) 
najtichších podlahových hubíc na trhu. Rozšírené 
sacie otvory, minimalizovaná strata vzduchu 
a fl exibilný dvojitý kĺb zaistia neustály kontakt 
s podlahou a presvedčivý čistiaci výkon na 
všetkých podlahových povrchoch.

Optimalizované 
tesnenie

Dôležitým predpokladom vysokého výkonu 
čistenia je silné prúdenie vzduchu spoločne 
s podlahovou hubicou. Presné spracovanie 
všetkých elementov, od hubice až po vrecko na 
prach PowerProtect a vzduchový fi lter, zvyšuje 
zber prachu, znižuje hlučnosť a je zárukou 
príjemne čistého vyfukovaného vzduchu.

Podlahové vysávače | 77



2 3

1

Vrecko na prach
PowerProtect

Vysoko efektívne, viacvrstvové 
vrecko na prach z mikrovlákna 
je vybavené veľkou filtračnou 
plochou, ktorá dokáže pojať 
veľké množstvo prachu bez 
toho, aby sa zablokoval 

prietok vzduchu.

Dlhšie vysávať na plný 
výkon aj s naplneným
vreckom na prach.

Vysoký výkon čistenia 
aj s plniacim sa vreckom 
na prach – to umožňuje 
systém PowerProtect. 
Veľký priestor na prach 

zaručí optimálne rozloženie 
vrecka. Vysoko efektívne, 
viacvrstvové vrecko na 
prach s mnohými fi ltračnými 
stupňami umožňuje vysoký 
výkon čistenia aj s plniacim 
sa vreckom.

2

Inovatívny fi ltračný
systém
 

Čím plnšie vrecko na prach je, 
tým horšie prúdi vzduch 
vysávačom. Špeciálny fi lter 
na ochranu motora zabráni 
vďaka premyslenej konštrukcii 
zablokovaniu vzduchu.

3

Veľký priestor na prach

Extra veľký priestor na
extra veľké množstvo
prachu. Vrecko na prach
PowerProtect sa môže
perfektne rozložiť a lepšie
využiť fi ltračnú plochu.

1

Systém PowerProtect od značky
Bosch: trvalo vysoký výkon čistenia
Vysávače môžu dramaticky stratiť sací výkon, 
ak ich nepoužívate so správnymi vreckami na prach.
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Iba vrecká na prach
PowerProtect značky
Bosch sú tak efektívne.

V porovnaní s obvyklými 
vreckami na prach zvyšujú tieto 
vysoko efektívne vrecká High 
Performance až o 60 % sací 
výkon, aj keď sa vrecko plní. 
Viacvrstvové mikrovlákno má 
väčšiu rozlohu a vďaka tomu 
môže pojať až o 50 % viac 
jemného prachu a zabrániť tak 
predčasnému blokovaniu 
prúdeniu vzduchu. Vďaka tomu 
sa optimalizuje prietok vzduchu 
a zachová sa sací výkon aj pri 
plniacom sa vrecku.

Podlahové vysávače

Vrecko na prach PowerProtect:
až o 60 % vyšší sací výkon 
s originálnymi vreckami na prach 
značky Bosch*

Vrecká na prach sú dôležitým prvkom efektívnej
technológie vysávania. Iba s originálnymi vreckami 
docielite najlepšie výsledky čistenia.

*  Výkon vysávania sa môže v závislosti od radu a stavu
  naplnenia vrecka na prach líšiť.
**  Okrem BSG8..., BSN...

Iba vrecká na prach PowerProtect
zaistia najlepší výkon čistenia vášho
vysávača Bosch

Vhodný pre všetky aktuálne rady** 
do triedy energetickej účinnosti A – 
dosiahnutie presvedčivých výsledkov 
aj pri spotrebičoch s vyšším výkonom 
wattov.

Až 60 % vyšší sací výkon pri plniacom 
sa vrecku na prach – v porovnaní 
s obvyklými vreckami na prach.

Až o 50 % dlhšia použiteľnost 
a menšia spotreba vreciek na prach 
vďaka obzvlášť vysokej kapacite 
pohlcovania prachu.

Dlhšia životnosť spotrebiča:
vysoká schopnosť zadržiavania
prachu a presný uzáver vrecka
efektívne chráni motor.

Presvedčivá hygiena: fi ltrácia 99,9 % 
jemného prachu a čistá likvidácia 
vďaka hygienickému uzáveru.
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Jedinečné vysávače 
v profesionálnej kvalite
S vysávačmi HomeProfessional značky Bosch bude každodenné

vysávanie jednoduchšie a pohodlnejšie ako doteraz. Nezameniteľný dizajn, 

inovatívna technológia a komfortné vybavenie a obzvlášť dlhá životnosť.

Profesionálna hadica
Robustná hadica pokrytá
špeciálnou tkaninou je veľmi
fl exibilná a odolná.

Profesionálny podvozok
Podvozok s dlhou životnosťou 
z vysoko kvalitného kovu je 
nezničiteľný a vďaka štyrom 
kolieskam je zárukou tých najlepších 
jazdných vlastností.

Profesionálny dizajn
Titánový lakovaný povrch odolný
proti poškriabaniu spoločne 
s vysoko kvalitnými kovovými 
doplnkami je elegantný a pritom 
nezameniteľný.

Profesionálny kábel
Červený kábel s automatickým 
navíjaním si zaslúži pozornosť – 
vďaka dodatočnému 
bezpečnostnému prvku, ktorý 
zabráni pri vysávaní k zakopnutiu.
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Podlahové vysávače
BSGL5PRO5
Home Professional

BGB7330
Ergomaxx'x 

Energetická trieda A A

Priemerná ročná spotreba 
el. energie (kWh)

28,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania 
kobercov

C C

Trieda účinnosti vysávania 
tvrdých podláh

A A

Trieda prachových emisií 
(2010/30/ec)

A A

Veľkosť vrecka na prach XL XXL

Hlučnosť (dB) 74 75

Akčný rádius (m) 15 12

Výstupný filter umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa

Vrátane príslušenstva
1x štrbinová hubica, 1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy 

hubica na tvrdé podlahy, 3-dielne kombinované 
príslušenstvo: hubica na škáry a čalúnenie 
s odnímateľným štetčekom na nábytok – 
pripevnený na trubici   

Farba spotrebiča titánová zelená

Hmotnosť netto (kg) 6,8 7,7

Rozmery spotrebiča (mm) 240 x 307 x 465 275 x 320 x 480

EAN 4242002827209 4242002922058
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Zoo’o ProAnimal: vysáva rýchlejšie,
než váš domáci miláčik stratí chlpy

Vysávač Zoo’o ProAnimal.
Neunikne vám ani chlp 
Majitelia domácich miláčikov milujú 
svojich štvornohých kamarátov. Vysávanie 
ich všadeprítomnej zvieracej srsti je však 
náročné.

S vysávačom Athlet Zoo´o to ale nie je 
žiaden problém. Špeciálne vyvinutý 
vysávač pre majiteľov domácich 
maznáčikov učiní z dennej rutiny ľahkú 
úlohu. Je jedno, či bez kábla, bez vrecka 
alebo s vreckom na prach PowerProtect 

– Bosch má vhodné riešenie na každý 
problém. To znamená menej námahy 
s odstraňovaním všadeprítomnej 
zvieracej srsti na vašich milovaných.

S vreckom na prach a fi ltrom proti zápachu
Vďaka systému AirTurbo a súprave hubíc Animal 360™ (turbo, na tvrdé podlahy 
a čalúnenie) vysáva obzvlášť dobre zvieraciu srsť. Filter Bionic odstraňuje prirodzeným 
spôsobom nepríjemné zápachy. Umývateľný vysokovýkonný hygienický filter sa postará 
o čistý vyfukovaný vzduch a vrecko na prach PowerProtect prach hermeticky uzavrie. 
Perfektný pre alergikov.

Bez vrecka a bez následných
nákladov
Vďaka technológii SmartSenzor Control vysáva bezvreckový Zoo’o
ProAnimal ticho a výkonne pri minimálnych nákladoch na údržbu.
Vďaka systému AirTurbo a súprave hubíc Animal 360™ (turbo, na tvrdé
podlahy a čalúnenie) odstráni zvieraciu srsť obzvlášť dôkladne.

Bez kábla na maximálnu fl exibilitu
Athlet Zoo´o ProAnimal bez kábla má vysoký výkon čistenia na všetkých druhoch 
podlahových krytín a odstraňuje obzvlášť dôkladne zvieraciu srsť. To všetko 
vďaka hubici ProAnimal s extra otočou kefou. Jedinečná technológia SmartSenzor 
Control je zárukou veľmi silného sacieho výkonu pri minimálnych nákladoch na 
údržbu. Vďaka Li-ionové technológii Bosch má batéria veľkú kapacitu a vysoký 
výkon. To zaručí dlhú prevádzky a krátky čas nabíjania. Pretože spotrebič nemá 
žiadny kábel, tak je navyše mimoriadne flexibilný a pohodlne sa s ním manipuluje.

Je jedno či bez kábla, bez vrecka alebo s vreckom na prach,

všetky tri modely Zoo’o ProAnimal obzvlášť efektívne vyčistia 

a odstránia zvieraciu srsť.

Až o 30 % rýchlejší 1)

1) Zachytenie vlákien (merané podľa IEC 60312-1: 2011-11) v porovnaní s podlahovým vysávačom značky Bosch s turbohubicou (BGL3C235).
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Obzvlášť dôkladne a s veľkou silou.
Vreckový vysávač Zoo'o ProAnimal
so systémom AirTurbo a inovatívnou
turbokefou ProAnimal.

Vysáva ešte skôr, 
než váš zvierací miláčik 
stihne stratiť chlpy

+ 40 %

AirTurbo System 

Základ pre turbokefu tvorí 
AirTurbo System – a vďaka tomu je 
až o 30 % rýchlejšia.

Súprava hubíc 
Animal 360TM

Špeciálna turbokefa, rovnako 
ako hubica na tvrdé podlahy 
a na čalúnenie, vás vyzbrojí na každý 
druh podlahy a vyrovná sa s každou 
výzvou, pred ktorú vás postaví váš 
zvierací miláčik.
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Podlahové vysávače
BSGL5333
Zoo'o ProAnimal 

BSGL53291
ProParquet 

BSGL5320

Energetická trieda C A A

Priemerná ročná spotreba el. energie 
(kWh)

40,0 28,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania kobercov B C C

Trieda účinnosti vysávania tvrdých 
podláh

A A B

Trieda prachových emisií (2010/30/ec) A A A

Veľkosť vrecka na prach XL XL XL

Hlučnosť (dB) 74 75 75

Textilná hadica – • –

Akčný rádius (m) 15 15 15

Výstupný fi lter umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa

Vrátane príslušenstva

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 
súprava hubíc Animal 360TM 
– turbokefa Zoo ProAnimal, 
hubica na tvrdé podlahy, 
hubica na čalúnenie

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy 

1x štrbinová hubica,
1x hubica na čalúnenie

Farba spotrebiča červená pastelovomodrá višňovočervená kovová

Hmotnosť netto (kg) 6,8 6,8 6,8

Rozmery spotrebiča (mm) 240 x 307 x 465 240 x 307 x 465 240 x 307 x 465

EAN 4242002930879 4242002881782 4242002830209
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Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh
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Vytvorte si svoju domácnosť, 
imúnnu proti prachu a alergénom

Nové vysávače ProHygienic s najlepšou fi ltračnou technológiou 
od značky Bosch

Filter UltraAllergy 
je vysoko účinný na jemné prachové častice, ako sú napr. 

cigaretový dym alebo vírusy, a je špeciálne odporúčaný alergikom. 

Desaťkrát účinnejší ako fi lter HEPA! 
Filtrom UltraAllergy dokáže prejsť iba 1 častica jemného prachu 
z 10 000. Vysoko účinný materiál fi ltra sa používa aj v laboratóriách 
a na operačných sálach. Zaistí, že vyfukovaný vzduch je čistejší ako 
vzduch v miestnosti.
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Podlahové vysávače
BGB45HYG
ProHygienic 

BGL3HYG
ProHygienic 

Energetická trieda A A

Priemerná ročná spotreba el. energie 
(kWh)

28,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania kobercov B C

Trieda účinnosti vysávania tvrdých 
podláh

A A

Trieda prachových emisií (2010/30/ec) A A

Veľkosť vrecka na prach XXL XL

Hlučnosť (dB) 75 77

Akčný rádius (m) 10 10

Výstupný fi lter umývateľný filter Ultra Allergy umývateľný filter Ultra Allergy

Vrátane príslušenstva
1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, hubica na tvrdé 
podlahy, hubica na matrace

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, hubica na tvrdé 
podlahy, hubica na matrace

Farba spotrebiča biela/modrá biela/modrá

Hmotnosť netto (kg) 6,6 5,9

Rozmery spotrebiča (mm) 260 x 300 x 470 260 x 287 x 400

EAN 4242002943770 4242002943794
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Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Emisie A -50 % Emisie A -50 %



Podlahové vysávače
BGL45500
ProPerformPlus 

BGB45331 GL-45
ProSilence

BGB45330 GL-45
ProPower 2.0 

Energetická trieda A A A

Priemerná ročná spotreba 
el. energie (kWh)

28,0 28,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania 
kobercov

A C C

Trieda účinnosti vysávania 
tvrdých podláh

A A A

Trieda prachových emisií 
(2010/30/ec)

A A A

Veľkosť vrecka na prach XXL XXL XXL

Hlučnosť (dB) 75 70 74

Akčný rádius (m) 10 10 10

Výstupný fi lter umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa

Vrátane príslušenstva
1x štrbinová hubica, 1x hubica 
na čalúnenie, 1x kefa na 
nábytok

1x štrbinová hubica, 1x hubica 
na čalúnenie, hubica na tvrdé 
podlahy 

1x štrbinová hubica, 1x hubica 
na čalúnenie, hubica na tvrdé 
podlahy 

Farba spotrebiča strieborná/hnedá čierna, strieborná čierna

Hmotnosť netto (kg) 6,6 6,6 6,6

Rozmery spotrebiča (mm) 260 x 300 x 470 260 x 300 x 470 260 x 300 x 470

EAN 4242002982366 4242002825823 4242002825663

Podlahové vysávače

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

XXL

XXL

XXL

XXL

XXL

XXL
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Podlahové vysávače
BGL45ZOO1
Zoo'o ProAnimal 

BGL4PET1 GL-40
ProAnimal 

Energetická trieda C A

Priemerná ročná spotreba 
el. energie (kWh) 40,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania 
kobercov C C

Trieda účinnosti vysávania 
tvrdých podláh A A

Trieda prachových emisií 
(2010/30/ec) A A

Veľkosť vrecka na prach XXL XL

Hlučnosť (dB) 74 75

Akčný rádius (m) 10 10

Výstupný fi lter umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa

Vrátane príslušenstva

1x štrbinová hubica, 1x hubica na čalúnenie, 
súprava hubíc Animal 360TM – turbokefa Zoo 
ProAnimal, hubica na tvrdé podlahy, hubica na 
čalúnenie, filter Bionic

1x štrbinová hubica, 1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy ProAnimal, filter Bionic

Farba spotrebiča strieborná, tornado red červená

Hmotnosť netto (kg) 6,6 6,0

Rozmery spotrebiča (mm) 260 x 300 x 470 265 x 295 x 410

EAN 4242002823058 4242002831091
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Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh



Najprv čistí podlahu,
potom vzduch

Pri vysávaní často vznikajú nepríjemné vedľajšie 
účinky. Jedným z nich môže byť aj zápach, a to 
hlavne v domácnostiach so zvieratami. Spôsob 
fi ltrácie je založený na odbúravaní zápachu 
prirodzenou cestou a parfumovaním fi ltra prírodnou 
vôňou. Navyše je dvakrát účinnejší ako aktívny 
uhlíkový fi lter – vzduch vychádzajúci z vysávača je 
svieži a vďaka hygienickej fi ltrácii aj čistejší. Rad 
GL-30 spoznáte podľa charakteristických detailov na 
nasledujúcich stránkach.

Termín Bionic je zložený z dvoch slov –
biológia a technika. Popisuje využitie
prírodných princípov v modernej
technológii.
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Našim vzorom je najlepší čistiaci
systém na svete: príroda
Odstraňovanie zápachu prirodzenou
cestou
Mnohí spotrebitelia sa sťažujú na zápach
vychádzajúci z vysávača pri vysávaní.
Najviac sa tento problém dotýka majiteľov 
domácich miláčikov. Až 84 %* z nich sa 
sťažovalo na zápach pri vysávaní srsti 
zvierat. Rad vysávačov GL-30 ponúka 
inovatívne riešenie v podobe filtra Bionic. 
Táto novinka medzi vysávačovými filtrami 
si berie za vzor prírodu a odbúrava zápach 
prirodzenou cestou. Životnosť filtra Bionic 
je až jeden rok.

Problém zápachu
Pri vysávaní vzniká nepríjemný zápach,
ktorý prekáža používateľom vysávačov.
Pôvodcami zápachu sú molekuly, o ktoré
sa dokáže náš filter Bionic postarať.

Trik podľa prírody
Organizovaná štruktúra molekúl
(tzv. klatráty) obklopí molekuly
zápachu a odstráni ich.

Kompletné odbúranie zápachu
Molekuly zápachu sú izolované
a odstraňované počas celého vysávania.
Je to spôsob eliminácie zápachu tak,
ako ho používa príroda, ale oveľa rýchlejší.

Výsledok: čistý vzduch a svieža vôňa.

* Prieskum bol uskutočnený v Nemecku a vo Francúzsku.
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Podlahové vysávače
BGL3A330 GL-30
ProEnergy 

BGL3A234 GL-30
ProAnimal 

BGL3A230 GL-30
ProPower 2.0

Energetická trieda A A A

Priemerná ročná spotreba el. energie 
(kWh)

28,0 28,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania kobercov C D D

Trieda účinnosti vysávania tvrdých 
podláh

B D B

Trieda prachových emisií (2010/30/ec) A A A

Veľkosť vrecka na prach XL XL XL

Hlučnosť (dB) 75 79 79

Akčný rádius (m) 10 10 10

Výstupný fi lter umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa umývateľný filter Hepa

Vrátane príslušenstva
1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 
filter Bionic, hubica na tvrdé 
podlahy ProAnimal, filter 
Bionic

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy 

Farba spotrebiča čierna červená čierna

Hmotnosť netto (kg) 5,9 5,9 5,9

Rozmery spotrebiča (mm) 260 x 287 x 400 260 x 287 x 400 260 x 287 x 400

EAN 4242002822877 4242002832043 4242002825205

Podlahové vysávače

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh
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Podlahové vysávače BGL3A222 GL-30
BGL35MON6 
MoveOn

BGL35MON4
MoveOn 

Energetická trieda A A A

Priemerná ročná spotreba el. energie 
(kWh)

28,0 28,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania kobercov D D D

Trieda účinnosti vysávania tvrdých 
podláh

A A A

Trieda prachových emisií (2010/30/ec) A A A

Veľkosť vrecka na prach XL XL XL

Hlučnosť (dB) 79 76 76

Textilná hadica – • –

Akčný rádius (m) 10 10 10

Výstupný fi lter filter PureAir Hepa umývateľný filter Hepa filter PureAir Hepa

Vrátane príslušenstva
1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy 

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy 

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy 

Farba spotrebiča višňovočervená pastelovomodrá červená

Hmotnosť netto (kg) 5,9 6,4 6,4

Rozmery spotrebiča (mm) 260 x 287 x 400 270 x 318 x 395 270 x 318 x 395

EAN 4242002863627 4242002823416 4242002832692
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Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh



Podlahové vysávače BGL3A132 GL-30 BGL3A117 GL-30

Energetická trieda A A

Priemerná ročná spotreba el. energie 
(kWh) 28,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania kobercov E E

Trieda účinnosti vysávania tvrdých 
podláh B D

Trieda prachových emisií (2010/30/ec) A B

Veľkosť vrecka na prach XL XL

Hlučnosť (dB) 79 79

Akčný rádius (m) 10 10

Výstupný fi lter neumývateľný mikrofilter, umývateľný

Vrátane príslušenstva
1x štrbinová hubica, 1x hubica na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy 

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

Farba spotrebiča višňovočervená višňovočervená 

Hmotnosť netto (kg) 5,9 5,9

Rozmery spotrebiča (mm) 260 x 285 x 400 260 x 287 x 400

EAN 4242002827759 4242002825120

Podlahové vysávače

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh
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BGL3B210 GL-30
BSGL3B2208 GL-30 
Bag&Bagless

BSGL3B2108 GL-30
Bag&Bagless

B B B

34,0 34,0 34,0

D D D

D D D

B A B

XL XL XL

79 79 79

10 10 10

mikrofilter, umývateľný mikrofilter, umývateľný mikrofilter, umývateľný

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, nástavec na vŕtanie

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

červená modrá fialová

5,9 5,7 5,7

260 x 287 x 400 260 x 287 x 400 260 x 287 x 400

4242002832029 4242002836348 4242002836324
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Podlahové vysávače
BSG6A212 
ProPower

BSG6B112 BSG6C110

Energetická trieda A B C

Priemerná ročná spotreba el. energie 
(kWh) 28,0 34,0 40,0

Trieda účinnosti vysávania kobercov D E E

Trieda účinnosti vysávania tvrdých 
podláh A D E

Trieda prachových emisií (2010/30/ec) B B B

Veľkosť vrecka na prach XL XL XL

Hlučnosť (dB) 79 79 81

Akčný rádius (m) 9 9 9

Výstupný fi lter mikrofilter, umývateľný mikrofilter, umývateľný mikrofilter, umývateľný

Vrátane príslušenstva
1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie, 

hubica na tvrdé podlahy 

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

Farba spotrebiča čierna čierna višňovočervená

Hmotnosť netto (kg) 6,0 6,0 6,0

Rozmery spotrebiča (mm) 255 x 287 x 400 255 x 287 x 400 255 x 287 x 400

EAN 4242002949413 4242002823034 4242002825700

Podlahové vysávače

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh
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BGL2UA220 
ProPower 2.0

BGL2UA113 GL-20 BGL2UB110 GL-20

A A B

28,0 28,0 34,0

D E E

D D D

A B B

L L L

80 80 80

8 8 8

neumývateľný mikrofilter, umývateľný mikrofilter, umývateľný

1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

1x štrbinová hubica, 1x hubica na čalúnenie
1x štrbinová hubica, 
1x hubica na čalúnenie

čierna modrá modrá

4,2 4,2 4,2

260 x 295 x 370 260 x 295 x 370 260 x 295 x 370

4242002930299 4242002937830 4242002930251
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Relaxx’x ProSilence:
neuveriteľne tichý a výkonný 
 – a bez vrecka

Relaxx’x ProSilence66: neuveriteľne
tichý a výkonný. Vďaka najnovšiemu
systému SilenceSound™. 
Bosch testoval tento bezvreckový 
vysávač za extrémnych podmienok. Nový 
Relaxx’x ProSilence66 je zárukou nielen 

vysokého výkonu čistenia, ale vyznačuje 
sa aj veľmi nízkym prevádzkovým 
hlukom – iba 66 dB(A). Vďaka 
jedinečnej technológii SensorBagless™ 
sa redukovali náklady na údržbu iba na 
to najnutnejšie.

A to bez zníženia výkonu. Navyše 
nemusíte kupovať žiadne vrecká na 
prach, takže odpadajú ďalšie náklady.

To je Bosch Relaxx’x ProSilence66. Jeho SilenceSound System™ je 
spojením príjemne nízkeho prevádzkového hluku a presvedčivého čistiaceho 
výkonu. Vďaka tomu sa jedná o najtichší bezvreckový vysávač na trhu.

Neuveriteľný sací výkon,
takmer žiadna údržba
Vďaka bezvreckovej technológii SensorBaglessTM .

Neuveriteľne tichý

Vhodný pre alergikov

SilenceSound System™ produkuje iba senzačných 66 dB(A).

Prateľný vysokovýkonný hygienický filter zaistí, 
že vyfukovaný vzduch je čistejší ako vzduch v miestnosti.

Vynikajúci výkon čistenia pri nízkej
spotrebe energie
Systém QuattroPower: vysokovýkonná technológia od spoločnosti Bosch.

Žiadny kontakt s prachom
pri čistení fi ltra
Vďaka plnoautomatickému systému SelfClean.
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Vizionársky a jedinečný: inteligentná technológia 
SmartSenzor Control od Bosch predstavuje novú 
kvalitu bezvreckových vysávačov.

V spotrebičoch GS60 a GS50 kontroluje
integrovaný senzor nepretržite výkon
vysávača. V prípade potreby
automaticky aktivuje inovatívny
systém SelfClean. Vďaka tomu je výkon
neustále vysoký – a to ešte veľa rokov.

Plnoautomatizované
samočistenie so Smart 
SensorControl

Inovatívne a prateľné fi ltre HighTech 
vydržia počas celej životnosti 
vysávača a odpadá dokupovanie 
vreciek na prach.

Vďaka konštrukcii optimalizujúcej 
hluk patria bezvreckové vysávače
značky Bosch k najtichším
bezvreckovým vysávačom na trhu.

Efektívny a robustný odlučovací systém
a inovatívny motor HiSpin sú zárukou
vysokého prietoku vzduchu
a dôkladného vyčistenia.

Neuveriteľný 
sací výkon

Bez vrecka

Neuveriteľne 
tichý

Takmer žiadne náklady na údržbu.
Integrovaný senzor včas upozorní
na potrebu údržby, a tým zabráni
zníženiu výkonu.

SuperSilent

Technológia SmartSenzor Control
od Bosch: vysoký výkon, 
nízke náklady na údržbu

Bezvreckové vysávače

Žiadne následné 
náklady
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GS50 Zoo'o

GS40 Runn'n

GS50 Relaxx'x

GS60 Roxx'x

GS20 Easyy’y
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Bezvreckové vysávače

Bezvreckové vysávače
BGS5335 
Zoo´o ProAnimal

BGS5230S 
Relaxx´x ProSilence66

Energetická trieda C A

Priemerná ročná spotreba el. energie (kWh) 40,0 28,0

Trieda účinnosti vysávania kobercov C D

Trieda účinnosti vysávania tvrdých podláh A A

Trieda prachových emisií (2010/30/ec) A A

Kefa na koberec turbokefa mechanická

SmartSenzor Control: minimalizácia údržby 
a žiadne ďalšie náklady • •

Silencesound system™: inovatívne izolačné 
materiály, optimalizované prúdenie vzduchu 
a redukcia hluku majú za výsledok tichý chod

• •

Výfukový fi lter
umývateľný fi lter Hepa  
s GORE™ CLEANSTREAM®

umývateľný fi lter Hepa  
s GORE™ CLEANSTREAM®

Čistenie filtra EasyClean • •

Hlučnosť (dB) 74 66

Akčný rádius (m) 11 11

Počet koliesok 4 4

Umiestnenie príslušenstva integrované v spotrebiči integrované v spotrebiči

Vrátane príslušenstva

1x dýza na škáry, 
1x kefa na nábytok, 
1x dýza na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy, 
turbokefa Zoo´o

1x dýza na škáry, 
1x kefa na nábytok, 
1x dýza na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy

Systém čistenia filtra motorický motorický

Farba spotrebiča červená čierna

Hmotnosť (kg) 6,70 6,70

Rozmery spotrebiča (mm) 310 x 320 x 470 310 x 320 x 470

EAN 4242002811901 4242002832197

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh
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BGS5200R 
Relaxx´x ProSilence Plus

BGC3U330 BGC3U130 BGC3U210

A A A A

28,0 28,0 28,0 28,0

D C E D

B A A C

A A A B

mechanická mechanická mechanická mechanická

• • • •

• • • •

umývateľný fi lter Hepa  
s GORE™ CLEANSTREAM®

umývateľný fi lter Hepa umývateľný filter Hepa umývateľný fi lter Hepa

• • • •

71 79 80 79

11 10 10 10

4 3 3 3

integrované v spotrebiči nie je integrované nie je integrované nie je integrované

1x dýza na škáry, 1x kefa 
na nábytok, 1x dýza na 
čalúnenie

1x dýza na škáry, 
1x dýza na čalúnenie, 
hubica na tvrdé podlahy

1x dýza na škáry, 1x dýza na 
čalúnenie, hubica na tvrdé 
podlahy

1x dýza na škáry, 
1x dýza na čalúnenie

manuálny manuálny manuálny manuálny

metalická modrá čierna kryštálová modrá purpurovoružová

6,70 5,80 5,80 5,80

310 x 320 x 470 276 x 320 x 460 276 x 320 x 460 276 x 320 x 460

4242002832715 4242002927794 4242002935782 4242002927916
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Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh

Trieda účinnosti vysávania
tvrdých podláh
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Prvý tyčový aku vysávač bez kábla od značky Bosch s výkonom
čistenia bežného vysávača.

Athlet: konečne bez kábla!
Žiadne kompromisy 
vo výkone čistenia

Maximálne fl exibilný
Vysávanie bez kábla a bez hraníc vďaka
extrémne pohyblivej kĺbovej hubici.

Dlhá prevádzka a krátke nabíjanie
Vysokovýkonné akumulátory s dlhou životnosťou a s Li-ionovou technológiiou od značky Bosch.

Maximálna flexibilita a vysoký výkon 
čistenia – to nie je problém
s vysávačom Athlet bez kábla
Vynikajúci výkon čistenia a takmer žiadne 
náklady na údržbu. To je Athlet – prvý 
vysávač bez kábla od Bosch s motorizova-
nou hubicou AllFloor HighPower v kombi-
nácii s vysoko efektívnou technológiou 
SmartSenzor Control. 

Rovnaké výsledky čistenia ako vysávače 
s káblom.1) Inteligentná technológia 
SmartSenzor Control sa pritom postará 
o perfektné výsledky čistenia 
s minimálnymi nákladmi na údržbu. A to 
bez následných nákladov. Krátke 
nabíjanie, dlhá prevádzka – vďaka 
akumulátoru. 
Čas prevádzky – vďaka Li-ion technológii 

Bosch môžete po krátkom nabíjaní opäť 
vysávať.

Elegantný a praktický – pretože Athlet
nemá žiaden kábel, je flexibilne
použiteľný a vždy rýchlo k dispozícii.

Pohodlie všade okolo
Jednoduché používanie, skladovanie a čistenie vďaka
nízkej hmotnosti a systému EasyClean.

Vysoký výkon čistenia
Vďaka technológiám AllFloor HighPower Brush
a SmartSenzor Control: vysoký výkon čistenia na všetkých
druhoch podlahových krytín.

Obzvlášť čistý
vyfukovaný vzduch
Vďaka novému hygienickému fi ltru HygienePlus.

*  Zachytená špina (vlákna, prach z koberca a tvrdých podláh) v porovnani s podlahovým vysávačom značky Bosch (BSG6B100, 600 W), 
merané podľa EN 60312.
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Tyčové aku vysávače

Athlet: neuveriteľne silný výkon 
čistenia a dlhý čas prevádzky. 
Bez kábla

Tyčový aku vysávač Athlet ponúka perfektnú kombináciu sily 
a času prevádzky. Výkon vysávania má rovnako silný ako bežné 
podlahové vysávače* a je flexibilný a vždy poruke. 

*  Zachytená špina (vlákna, prach z koberca a tvrdých podláh) v porovnaní s podlahovým vysávačom značky Bosch (BSG6B100, 600 W), 
merané podľa EN 60312.
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Tyčové aku vysávače BCH6ATH25 BBH52550 BBH51830

Napätie (V) 25,2 25,2 18,0

Maximálny čas prevádzky (min.) 60 50 30

Čas nabíjania 3 h nabíjania na 80 %, 
6 h na 100 %

3 h nabíjania na 80 %, 
6 h na 100 %

3 h nabíjania na 80 %, 
6 h na 100 %

Stupne výkonu 3/turbo stupeň 3/turbo stupeň 3/turbo stupeň

Ukazovateľ nabíjania batérie dvojdruhové dvojdruhové jednodruhové

Inteligentná kontrola výkonu • • •

Objem zásobníka na prach (l) 0,9 0,9 0,9

Umývateľný filter • • •

Typ batérie Li-ion Li-ion Li-ion

Kefa AllFloor HighPower • • •

Systém easyclean • • •

Sensorcontrol: senzor na kontrolu 
minimálneho efektívneho výkonu 
vysávania. LED signalizácia ukazuje 
potrebu čistenia filtra.

• • •

Farba biela sivá modrá

Hmotnosť (kg) 3,3 3,3 3,2

Rozmery spotrebiča (mm) 1 160 x 285 x 185 1 160 x 285 x 185 1 160 x 285 x 185

EAN 4242002780719 4242002805375 4242002805351
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Bez kábla! 
Pre maximálnu fl exibilitu

Turbokefa TwinBrushTM 
Nielen že ju môžete vybrať jedným 
ťahom, ale ju aj ľahko vyčistiť. 
Vďaka tomu je hneď čistá 
a pripravená na vysávaniee zvieracej 
srsti.

Bohaté príslušenstvo
Profesionálna súprava príslušenstva k tyčovým 
vysávačom, XXL hubica na čalúnenie, extra dlhá 
štrbinová hubica, pripevniteľné krátke držadlo 
a posuvný nosný pás, flexibilná hadica 
s držadlom.

Vďaka svojej motorizovanej 
špeciálnej turbohubici „ProAnimal“ 
dosiahne tyčový aku vysávač 
Zoó o ProAnimal nielen 
porovnateľný výkon na všetkých 
druhoch podláh ako klasický 
podlahový vysávač, ale dokáže vás 
bez problémov zbaviť aj zvieracej 
srsti v domácnosti.
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Tyčový aku vysávač BCH6ZOOO

Napätie (V) 25,2

Maximálny čas prevádzky (min.) 60

Čas nabíjania 3 h nabíjania na 80 %, 6 h nabíjania na 100 %

Stupne výkonu 3/turbo stupeň

Ukazovateľ nabíjania batérie dvojdruhové

Inteligentná kontrola výkonu •

Objem zásobníka na prach (l) 0,9

Umývateľný filter •

Typ batérie Li-ion

Kefa AllFloor HighPower •

Systém easyclean •

Sensorcontrol: senzor na kontrolu 
minimálneho efektívneho výkonu 
vysávania. LED signalizácia ukazuje 
potrebu čistenia filtra.

•

Príslušenstvo
adaptér hadice, hadica s ručným uchopením, pás na nosenie, profi štrbinová dýza, 
profi dýza na čalúnenie, dýza na matrace

Farba červená

Hmotnosť (kg) 3,3

Rozmery spotrebiča (mm) 1 160 x 285 x 185

EAN 4242002828565

Tyčové aku vysávače  | 109



Tyčové aku vysávače

Tyčové aku vysávače 2v1 BBH21622 BBH21621 BBHMOVE6N

Napätie (V) 16,8 16,8 18,0

Max. čas prevádzky (min) 32 32 36

Čas nabíjania 12 – 16 hodín 12 – 16 hodín 12 – 16 hodín

Stupne výkonu 2 2 2

Ukazovateľ nabíjania batérie áno áno nie

Inteligentná kontrola výkonu – – –

Objem zásobníka na prach (l) 0,3 0,3 0,3

Umývateľný filter • • •

Typ batérie
NiMH: ekologická, 
veľmi výkonná

NiMH: ekologická, 
veľmi výkonná

NiMH: ekologická, veľmi 
výkonná

Kefa AllFloor HighPower – – –

Systém easyclean – – –

SenzorControl: senzor 
na kontrolu minimálneho 
efektívneho výkonu vysávania. 
LED signalizácia ukazuje 
potrebu čistenia filtra.

– – –

Príslušenstvo

Farba hnedá fialová modrá

Hmotnosť (kg) 3,0 3,0 3,0

Rozmery spotrebiča (mm) 1 160 x 265 x 135  1 160 x 265 x 135 1 130 x 255 x 200

EAN 4242002860343 4242002860329 4242002692876
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Tyčové aku vysávače

BBHMOVE5N BBHMOVE4N BBHMOVE3N

18,0 18,0 14,4

36 36 15

12 – 16 hodín 12 – 16 hodín 12 – 16 hodín

2 2 1

nie nie nie

– – –

0,3 0,3 0,3

• • •

NiMH: ekologická, veľmi výkonná NiMH: ekologická, veľmi výkonná NiMH: ekologická, veľmi výkonná

– – –

– – –

– – –

hnedá champagne fialová

3,0 3,0 3,0

1 130 x 255 x 200 1 130 x 255 x 200 1 130 x 255 x 200 

4242002692852 4242002636429 4242002567235
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Tyčové aku vysávače 2v1 BBHMOVE2N BBHMOVE1N

Napätie (V) 14,4 14,4

Maximálny čas prevádzky (min.) 15 15

Čas nabíjania 12 – 16 hodín 12 – 16 hodín

Stupne výkonu 1 1

Ukazovateľ nabíjania batérie nie nie

Inteligentná kontrola výkonu – –

Objem zásobníka na prach (l) 0,3 0,3

Umývateľný filter • •

Typ batérie  NiMH: ekologická, veľmi výkonná
NiMH: ekologická, 
veľmi výkonná

Kefa AllFloor HighPower – –

Systém easyclean – –

Sensorcontrol: senzor na kontrolu 
minimálneho efektívneho výkonu 
vysávania. LED signalizácia ukazuje 
potrebu čistenia filtra.

– –

Príslušenstvo:

Farba čierna biela metalíza

Hmotnosť (kg) 3,0 3,0

Rozmery spotrebiča (mm) 1 130 x 255 x 200 1 130 x 255 x 200 

EAN 4242002523019 4242002522708
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Aku vysávače BHN20110 BHN14090 BHN09070

Napätie (V) 20,4 V 14,4 9,6 

Čas prevádzky až 16 min. až 12 min. až 9 min.

Batéria
NiMH batéria šetriaca 
životné prostredie

NiMH batéria šetriaca 
životné prostredie

NiMH batéria šetriaca 
životné prostredie

Druh filtra umývateľný umývateľný umývateľný

Čas nabíjania 12 – 16 h 12 – 16 h 12 – 16 h

Systém High airfl ow • • •

Príslušenstvo štrbinová hubica štrbinová hubica štrbinová hubica

Farba sivá/strieborná čierna/strieborná modrá/strieborná

Hmotnosť netto (kg) 1,0 1,0 1,0

Rozmery spotrebiča (mm) 138 x 110 x 368 138 x 110 x 368 138 x 110 x 368

EAN 4242002958026 4242002957005 4242002956985
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BBZ 082 BD
Podlahová koliesková 
hubica

•  kovová spodná časť
•  nohou prepínateľná na klasické koberce 

alebo hladké koberce
•  vďaka vencovitým štetinám vhodná 

na čistenie tvrdých podláh
•  ľahká manipulácia po podlahe 

vďaka kolieskam
•  prvotriedne zachytávanie prachu
•  extra tichá vďaka špeciálnemu tlmeniu zvuku
•  šírka nasávania: 280 mm
•  vhodná pre vysávače: BSG 8..., BSG 6..., 

BSG 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):  

65 x 294 x 150 mm

EAN: 4242002368962

BBZ 102 TBB
Turbokefa na podlahy 
TURBO UNIVERSAL®

•  vhodná na koberce a kobercové podlahy
•  kefuje a vysáva súčasne
•  skvelé zachytávanie od drobných čiastočiek 

až po vlákna
•  ušliapaná kobercová podlaha bude opäť 

narovnaná
•  regulátor prispôsobenia otáčok valcov 

príslušnému podlahovému podkladu
•  vďaka kmitavému uloženiu valcovej kefy 

vhodný aj na koberce s vysokým vlasom
•  šírka nasávania: 280 mm
•  vhodná pre vysávače: BSG 8..., BSG 6..., 

BGL 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):  

75 x 280 x 140 mm

EAN: 4242002368979

BBZ 42 TB
Turbokefa 
na čalúnenie 
TURBO

•  ideálna na čalúnenie a matrace
•  kefuje a vysáva súčasne
•  skvelé zachytávanie drobných čiastočiek, 

vlákien a vlasov
•  šírka nasávania: 165 mm
•  vhodná pre vysávače: BSG 8..., BSG 6..., 

BGL 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):   

70 x 165 x 135 mm

EAN: 4242002091716

BBZ 124 HD
Hubica na parkety
a tvrdé podlahy

•  speciálne na parkety a citlivé tvrdé podlahy
• vhodná aj na koberce
•  2 rotujúce kefy zo 100 % prírodných štetín
•  nasaje aj veľké nečistoty do extra širokého 

sacieho kanálu
•  plochý dizajn na pohodlné vysávanie

aj pod nábytkom
• šírka nasávania: 305 mm
•  vhodná pre vysávače: BSG 8..., BSG 6..., 

BGL 3..., BGL 4..., BSGL 5..., BGL 35...

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):   

90 x 330 x 310 mm

EAN: 4242002510804

BBZ123HD
Hubica na parkety 
a tvrdé podlahy

•  vhodná na vysávanie citlivých podláh, 
ako napr. parkety, dlaždice, atď.

•  efektívne odstráni aj nečistoty z rohov 
a štrbín

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):   

250 x 220 x 30 mm

EAN: 4242002472003
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BBZ PETGXXL •  praktická súprava filtrov pre majiteľov zvierat: 
súprava príslušenstva na cca 1 rok 
intenzívneho používania

 Obsah: 
•  8 filtračných vreciek MegaAir SuperTEX 

s hygienickým uzáverom 
•  1 filter Bionic – optimálny pre majiteľov 

zvierat na odbúravanie zápachu pri vysávaní
•  2 mikrofiltre
•  filter na ochranu motora

Rozmery príslušenstva (V x Š x H): 

230 x 165 x 195 mm

EAN: 4242002744551

BBZ PROKIT •  XXL hubica na rýchle čistenie čalúnenia – 
o 40 % širšia (190 mm), lepšie 
zachytávanie zvieracích chlpov

•  extra dlhá dýza na škáry na ťažko dostupné 
miesta – o 180 % dlhšia (360 mm) ako 
štandardná dýza na škáry

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):   

450 x 175 x 50 mm

EAN: 4242002692449

BHZPROKIT
Profesionálna súprava 
k aku vysávačom Athlet

Ultraľahká a pohodlná profesionálna súprava 
príslušenstva pre bezvreckové vysávače 
Athlet bez akýchkoľvek obmedzení, vhodná 
aj na čalúnenie a ťažko dostupné miesta. 
XXL hubica na čalúnenie na rýchle čistenie 
čalúnenia, 40 % širšia (19 cm), lepšie 
zachytávanie zvieracích chlpov. Extra dlhá 
dýza na škáry na tažko dostupné miesta, 
180 % dlhšia (36 cm) ako štandardné dýzy 
na škáry. Ľahká a pohodlná manipulácia 
vďaka pripevniteľnému krátkemu držadlu 
a nastaviteľnému pásu na nosenie. 
Nastaviteľná hadica s držadlom.

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):  

115 x 240 x 400 mm

EAN: 4242002828589

BHZKIT1
Profesionálna súprava 
k aku vysávačom Athlet

Ultraľahká a pohodlná profesionálna súprava 
príslušenstva pre bezvreckové vysávače 
Athlet bez akýchkoľvek obmedzení, vhodná 
aj na čalúnenie a ťažko dostupné miesta. 
XXL hubica na čalúnenie na rýchle čistenie 
čalúnenia, 40 % širšia (19 cm), lepšie 
zachytávanie zvieracích chlpov. Extra dlhá 
dýza na škáry na tažko dostupné miesta, 
180 % dlhšia (36 cm) ako štandardné dýzy 
na škáry. Ľahká a pohodlná manipulácia 
vďaka pripevniteľnému krátkemu držadlu 
a nastaviteľnému pásu na nosenie. 
Nastaviteľná hadica s držadlom.

Rozmery príslušenstva (V x Š x H):  

115 x 240 x 400 mm

EAN: 4242002790930
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Inovácie od značky Bosch

Kompatibilita filtrov podlahových vysávačov

Podlahové vysávače

BSG 8… BSG 6.. BSGL 5… BGL 4… BGL 3... BGL 35…

Špeciálne filtre

Filter HEPA BBZ 151 HF BBZ 153 HF BBZ 154 HF  BBZ 8 SF 1 BBZ 156 HF  BBZ 156 HF

Filter Bionic BBZ 11 BF BBZ 11 BF BBZ 11 BF BBZ 11 BF

Výmenné filtračné vrecká

Typ Pre rad vysávačov Obsah
(počet filtračných vreciek 
a ostatných filtrov)

EAN

Podlahové vysávače

BBZ 41 FP MEGAfilt® SuperTEX P BSG 8… 4 + 1 EAN: 4242002518169

BBZ 41 FG MEGAfilt® SuperTEX
(objem vrecka: L)

G BSG 7…, BSG 6..., BSGL 5..., 
BSGL 3…, BGL 4..., BGL 35...

4 + 1
EAN: 4242002518176

BBZ 41 FGXXL MEGAfilt® SuperTEX 
(objem vrecka: XL)

G XL BSG 7…, BSGL 5..., BGL 4...
4 + 1

EAN: 4242002518183

BBZ 41 FGALL PowerProtect Type G ALL G ALL pre všetky modely uvedené v katalógu 
okrem BSG 8… a BSN…

4 + 1
EAN: 4242002830414

Špeciálne filtre

Filter Bionic

BBZ 11 BF
EAN: 4242002534831

• odbúravanie zápachu prirodzenou cestou
•  inovatívny filter eliminujúci nepríjemné pachy 

vznikajúce pri vysávaní
• jemne parfumovaný
•  vhodný pre všetky typy vysávačov z tohto katalógu 

okrem typov BBH MOVE..., BGL 4..., BGL 35...

Filtre HEPA

BBZ 151 HF
EAN: 4242002266282

BBZ 152 HF
EAN: 4242002331706

BBZ 153 HF
EAN: 4242002369976

BBZ 154 HF
EAN: 4242002563022

• filter veľmi vhodný pre alergikov
•  čistí vzduch takým spôsobom, že je čistejší ako 

normálny vzduch v miestnosti
•  dokáže zachytiť aj také malé čiastočky, že spĺňa 

normu EÚ o hygiene vzduchu v triede HEPA 12

BBZ 156 HF
EAN: 4242002715797

BBZ 158 HF
EAN: 4242002912820
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Svetová novinka:
prvá naparovacia

žehlička s programom 
Hygiena

99
.9

9% BACTERIA-FREE

Bosch ProHygieni
c

Nový kompaktný parný generátor Sensixx'x DI90 s programom Hygiena 
eliminuje až 99,99 % baktérií, a to úplne bez použitia akýchkoľvek 
chemických prísad. Vďaka funkcii MotorSteam bude vaša bielizeň 
bleskovo a dokonalo vyžehlená.

Chráňte svojich blízkych

Kompaktné parné generátory118 | 



Kompaktné parné generátory
TDI903231H 
Sensixx'x DI90 ProHygienic

TDI902836A 
Sensixx´x DI90 AntiShine

TDI902431E 
Sensixx´x DI90 ProEnergy 

Príkon (W) 3 200 2 800 2 400

Objem nádržky na vodu (l) 0,40 0,40 0,40

Žehliaca plocha CeraniumGlissée PalladiumGlissée CeraniumGlissée

Druh odvápnenia

4 stupne odvápnenia, 
Calc'n Clean, iontový 
výmenník, prípravok 
na čistenie

4 stupne odvápnenia, 
Calc'n Clean, iontový 
výmenník, prípravok 
na čistenie

4 stupne odvápnenia, 
Calc'n Clean, iontový 
výmenník, prípravok 
na čistenie

Vertikálna para • • •

Konštantné množstvo pary (g/min) 65 55 45

Parný ráz (g/min) 220 200 200

Funkcia hlbokej pary • • •

MotorSteam: motorová pumpa • • •

Systém distribúcie pary • • •

Program Antishine: zvláštna ochrana 
na tmavé a citlivé látky

– • •

„Eco“ – nastavenie pary: úspora energie 
až 25 % a úspora vody 35 % v porovnaní 
s nastavením pary na „max“

– – •

i-Temp: ideálna kombinácia teploty a pary 
pre všetky tkaniny vhodné na žehlenie • • •

TempOK – – •

Program Hygiena: špeciálna kombinácia 
teploty a intervalovej pary odstráni až 
99,99 % baktérií zo všetkých materiálov 
vhodných na žehlenie

• – –

Dĺžka kábla 2,5 m 2,5 m 2,5 m

Veľký plniaci otvor • • •

Farba spotrebiča tmavofi alová/biela tmavomodrá/biela biela/zelená

Hmotnosť (kg) 2,1 2,1 2,1

Rozmery spotrebiča (mm) 180 x 130 x 340 158 x 120 x 311 158 x 120 x 311

EAN 4242002963686 4242002781303 4242002782133

Kompaktné parné generátory

2,5 m 2,5 m 2,5 m
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Náš spôsob žehlenia? Urobíme z toho relax.
S potešením vám predstavujeme rad žehliček DA70, vďaka ktorej je žehlenie 
odteraz oveľa jednoduchšie a zaistí viac komfortu. Vďaka technológii SenzorSecure 
a inovatívnym funkciám sa vďaka žehličkám radu DA70 z neobľúbeného žehlenia 
stane vaša obľúbená činnosť. A navyše je žehlenie bezpečné.

Sila je v bezpečnosti
Funkcia SensorSecure so senzorom dotyku 
v držadle zaistí komfortné a bezpečné 
žehlenie. Vďaka inovatívnej funkcii reaguje 
žehlička na dotyk dlane. Ak sa držadlo 
pustí a ponechaná bez dotyku, žehlička sa 
automaticky vypne. Akonáhle držadlo znova 
vezmete do ruky, žehlička sa nahreje.

Aká teplota je OK?
Táto funkcia porovnáva teplotu žehličky 
s vybraným nastavením teploty. Kým nie je 
požadovaná teplota nastavená, bliká kontrolka 
TempOK. Akonáhle dosiahne požadovanú 
teplotu, kontrolka začne nepretržite svietiť. 

Úspora až 25 % energie a 40 % vody 
v porovnaní s max. nastavením
Funkcia Eco šetrí vaše peniaze. Vďaka tejto 
funkcii ušetríte až 25 % energie a 40 % vody 
v porovnaní s nastavením max. A žehlenie je 
pritom rovnako dokonalé.

Funkcia i-Temp
Táto funkcia zaisťuje ideálnu kombináciu 
teploty a pary pre všetky tkaniny vhodné na 
žehlenie. S týmto nastavením môžete žehliť 
aj veľmi citlivé a jemné látky.

Ochrana tmavých a citlivých tkanín
Funkcia AntiShine chráni jemnú a citlivú bie-
lizeň pred nežiaducim leskom. Vďaka tejto 
funkcii môže byť žehlenie bezpečné navzdo-
ry jednotlivým druhom látok. Zabráni, aby sa 
syntetické látky prilepili na žehliacu plochu. 
Je vhodná aj na žehlenie citlivých látok ako 
hodváb, nylon, vlna a pod.

Naparovacia žehlička Sensixx'x DA70 SensorSecure
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Naparovacie žehličky
TDA703021A 
Sensixx´x DA70 Antishine

TDA703021T 
Sensixx´x DA70 TextileProtect

Max. elektrický príkon (W) 3 200 3 200

Objem vody (l) 0,38 0,38

Drip stop • •

Vertikálna para • •

Konštantná para (g/min) 50 50

Výkon parného rázu (g/min) 200 200

i-Temp • •

Antishine • •

Quick Filling • •

Druh odvápnenia
3 stupne odvápnenia, iontový výmenník, 
naplniť zásobník na vodu

3 stupne odvápnenia, iontový výmenník, 
naplniť zásobník na vodu

Funkcia samočistenia dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla

Žehliaca plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée

Rukoväť Soft Touch nie nie

Funkcia Secure – –

Funkcia SenzorSecure • •

Dĺžka prívodného kábla (m) 2,5 2,5

Príslušenstvo – náhradná žehliaca plocha

Farba spotrebiča tmavomodrá antracit

Hmotnosť netto (kg) 2,5 2,1

Rozmery V x Š x H (mm) 156 x 120 x 311 180 x 130 x 340

EAN 4242002765273 4242002765242

Naparovacie žehličky

2,5 m 2,5 m
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Naparovacie žehličky

Naparovacie žehličky
TDA503011P 
Sensixx’x DA50 EditionRosso

TDA503001P 
Sensixx’x DA50 EditionRosso

TDA5029210 
Sensixx’x DA50 SensorSecure 

Max. elektrický príkon (W) 3 100 3 100 2 900

Objem vody (l) 0,35 0,35 0,35

Drip stop • • •

Vertikálna para • • •

Konštantná para (g/min) 45 45 45

Výkon parného rázu (g/min) 200 200 190

i-Temp – – –

Antishine – – –

Quick Filling • • •

Druh odvápnenia
3 stupne odvápnenia, iontový 
výmenník, naplniť zásobník 
na vodu

3 stupne odvápnenia, iontový 
výmenník, naplniť zásobník 
na vodu

3 stupne odvápnenia, iontový 
výmenník, naplniť zásobník 
na vodu

Funkcia samočistenia dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla

Žehliaca plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée

Rukoväť Soft Touch gumová gumová gumová

Funkcia Secure • – –

Funkcia SenzorSecure – – •

Dĺžka prívodného kábla (m) 2,0 2,0 2,0

Príslušenstvo – – –

Farba spotrebiča červená/čierna červená/čierna tmavomodrá/svetlomodrá

Hmotnosť netto (kg) 1,8 1,8 1,8

Rozmery V x Š x H (mm) 151 x 122 x 303 155 x 125 x 290 180 x 130 x 340

EAN 4242002755397 4242002737607 4242002825519
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TDA502801T 
Sensixx’x DA50 TextileProtect

TDA5028010 
Sensixx’x DA50 

TDA502412E 
Sensixx’x DA50 ProEnergy 

2 800 2 800 2 400

0,35 0,35 0,35

• • •

• • •

40 40 40

180 180 180

– – –

– – –

• • •

3 stupne odvápnenia, iontový výmenník, 
naplniť zásobník na vodu

3 stupne odvápnenia, iontový výmenník, 
naplniť zásobník na vodu

3 stupne odvápnenia, iontový výmenník, 
naplniť zásobník na vodu

dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla

CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée

gumová gumová gumová

– – •

– – •

2,0 2,0 2,5

ochrana žehliacej plochy – •

biela/fi alová biela/modrá biela/zelená

1,9 1,8 1,8

180 x 130 x 340 180 x 130 x 340 155 x 120 x 295

4242002737584 4242002737553 4242002803500

Naparovacie žehličky

2,5 m
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Naparovacie žehličky

Naparovacie žehličky TDA3028210 
Sensixx’x DA30 SensorSecure

TDA3024110 
Sensixx’x DA30 Secure 

TDA3024020 
Sensixx’x DA30
 

Max. elektrický príkon (W) 2 800 2 400 2 400

Objem vody (l) 0,32 0,32 0,32

Drip stop • • •

Vertikálna para • • •

Konštantná para (g/min) 40 40 40

Výkon parného rázu (g/min) 180 150 150

i-Temp – – –

Antishine – – –

Quick Filling • • •

Druh odvápnenia
3 stupne odvápnenia, iontový 
výmenník, naplniť zásobník 
na vodu

3 stupne odvápnenia, iontový 
výmenník, naplniť zásobník 
na vodu

3 stupne odvápnenia, iontový 
výmenník, naplniť zásobník 
na vodu

Funkcia samočistenia dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla

Žehliaca plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée

Rukoväť Soft Touch nie nie nie

Funkcia Secure – • –

Funkcia SenzorSecure • – –

Dĺžka prívodného kábla (m) 2,0 2,0 2,0

Príslušenstvo – – –

Farba spotrebiča tmavomodrá/svetlomodrá modrá/biela modrá/biela

Hmotnosť netto (kg) 1,5 1,5 1,5

Rozmery V x Š x H (mm) 180 x 130 x 340 150 x 121 x 290 150 x 121 x 290

EAN 4242002839691 4242002814650 4242002814711
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TDA1024210 
Sensixx’x DA10 SensorSecure 

TDA102411C 
Sensixx’x DA10 CordPlus 

TDA1024110 
Sensixx´x DA10 Secure 

2 400 2 400 2 400

0,30 0,30 0,30

• • •

• • •

30 30 30

140 140 130

– – –

– – –

• • •

3 stupne odvápnenia, Calc'n Clean, 
iontový výmenník

3 stupne odvápnenia, Calc'n Clean, 
iontový výmenník

3 stupne odvápnenia, Calc'n Clean, 
iontový výmenník

dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla

PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

gumová gumová gumová

– • •

• – –

1,9 3,0 1,9

– – –

modrá/biela čierna biela/fi alová

1,1 1,3 1,2

170 x 125 x 350 140 x 280 x 115 170 x 125 x 350

4242002865348 4242002777580 4242002777559

Naparovacie žehličky  | 125



Naparovacie žehličky
TDA1023010 
Sensixx´x DA10 

TDA2680 
Sensixx´x B1 QuickFilling 
Secure

TDA2630 
Sensixx´x B1 secure

Max. elektrický príkon (W) 2 300 2 300 2 200

Objem vody (l) 0,30 0,29 0,29

Drip stop • • •

Vertikálna para • • •

Konštantná para (g/min) 30 30 •

Výkon parného rázu (g/min) 120 100 90

i-Temp – – –

Antishine – – –

Quick Filling • – –

Druh odvápnenia
3 stupne odvápnenia, 
Calc'n Clean, iontový výmenník

3 stupne odvápnenia, 
Calc'n Clean, iontový výmenník

3 stupne odvápnenia, 
Calc'n Clean, iontový výmenník

Funkcia samočistenia dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla

Žehliaca plocha PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

Rukoväť Soft Touch gumová gumová nie

Funkcia Secure – • •

Funkcia SenzorSecure – – •

Dĺžka prívodného kábla (m) 1,9 3,0 1,9

Príslušenstvo – – •

Farba spotrebiča biela/modrá biela/fi alová biela/lila

Hmotnosť netto (kg) 1,1 1,2 1,0

Rozmery V x Š x H (mm) 170 x 125 x 320 140 x 280 x 115 140 x 280 x 115

EAN 4242002777085 4242002781556 4242002464886

Naparovacie žehličky

9
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TDA2610 
Sensixx´x B1

TDA2329
TLB5000 
Žehlička na suché žehlenie

2 200 2 200 1 300

0,29 0,22 –

– – –

• • –

• 22 –

90 70 –

– – –

– – –

– – –

2 stupne odvápnenia, Calc'n Clean
3 stupne odvápnenia, Calc'n Clean, 
iontový výmenník

–

dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla dýzová čistiaca ihla

PalladiumGlissée PalladiumGlissée PalladiumGlissée

nie nie nie

– – –

– – –

1,9 1,9 1,9

– – –

biela/modrá biela/fi alová biela/modrá

1,0 1,0 1,0

140 x 280 x 115 140 x 126 x 30 120 x 270 x 107

4242002469492 4242002442341 4242002972183

Naparovacie žehličky

9
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Ochráňte svojich najbližších.
Prvá parná stanica, ktorá odstráni
99,99 % baktérií

Sensixx DS38 ProHygienic. Pomocou inovatívnej technológie HygienicSteam 
odstráni celkom sama baktérie bez pridania chemických látok.

Špeciálny hygienický program
Vďaka inovatívnej technológii HygienicSteam odstráni z látky 
až 99,99 % baktérií.

Vynikajúce výsledky
Funkcia VarioComfort: variabilné programy na žehlenie, 
ktoré sa prispôsobia rôznym materiálom.

Dlhá životnosť
Vďaka čistiacemu systému Calc'n Clean Perfekt 
odstráni vápenaté usadeniny z bojlera a žehličky.

Značka pre viac hygieny
Ľudia dnes dbajú viac na zdravý životný 
štýl a vďaka tomu kladú väčší dôraz na 
čistotu a hygienu. Preto vyvinuli inžinieri 
v spoločnosti Bosch inovatívne spotrebiče, 
ktoré spĺňajú požiadavky tejto cielovej 
skupiny na hygienu, aby sa doma cítili 
dobre a chránení. Exkluzívna značka 
„Edition ProHygienic“ na spotrebičoch 
Bosch je zárukou splnenia dodatočných 

hygienických požiadaviek a pocitu 
bezpečia. Spotrebiče s týmto označením 
sú dôkazom prevratných technológií 
spoločnosti Bosch a rozširujú ich 
kompetencie experta na hygienu.

Všetko na jednej teplote
Vďaka i-Temp Advanced – optimálnej kombinácii 
teploty a pary na rýchle a bezpečné žehlenie.

ProHygienic
Edition

Rýchlejšie hladká bielizeň
Tlak pary s výkonom až 6,5 bar umožňuje hlboký prienik 
pary do tkaniny.
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Sensixx DS38 ProHygienic:
plnou silou do boja proti baktériám!

Špeciálny hygienický program zaručí vďaka inovatívnej
technológii HygienicSteam hygienickú čistotu a pocit
bezpečia. Para bez pridaných látok odstráni 99,99 % 
baktérií.

Vďaka konštantnej teplote a optimálnym intervalom pary 
vzniká v tkanine menej vlhkosti a baktérie nemajú žiadnu 
šancu prežiť.

Parné stanice
s hygienickým
programom

Obvyklé parné
stanice

Konštantná teplota
vďaka optimálnym

intervalom pary

Menej
vlhkosti

v bielizni

Klesajúca tepota
v dôsledku fyzikálnych
efektov chladenia

Viac vlhkosti
v bielizni

Odstráni sa 99,99 %
všetkých baktérií

Ideálna živná pôda
pre baktérie
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Testovaná kvalita
Túto parnú stanicu
testoval nezávislý
textilný inštitút The
Woolmark Company.
A odporučil ju na 

žehlenie vlnených výrobkov.1)

Dlhá radosť zo spotrebiča
vďaka Calc'n Clean Perfect
Vysoko efektívny čistiaci 
systém Calc'n Clean Perfect 

odstráni usadeniny vodného kameňa 
z bojlera a žehličky. Na zachovanie 
vysokého výkonu a dlhú životnosť 
spotrebiča.

Jedna teplota na všetky 
materiály vďaka
i-Temp Advanced

Už žiadne otravné triedenie a kontrola 
pokynov na starostlivosť o oblečenie. 
Vďaka funkcii i-Temp Advanced môžete 
bez starostí žehliť všetky textílie určené 
na žehlenie na jednej teplote. Teplota 
a para sú zladené takým spôsobom, 
že budete žehliť efektívne a bezpečne.

Bez starostí a bez záhybov. 
S individuálnymi programami: 
VarioComfort
Bez starostí vyžehlí všetky textílie – rifle,
hodváb aj vlnu. Nastavenie pary a teploty
systému VarioComfort pre jednotlivé
programy žehlenia je tak dokonalé, 
že vyžehlíte bielizeň rýchlo, perfektne
a bezpečne.

1)  Program vlna pri parnej stanici bol testovaný v inštitúte "Woolmark Company" pri žehlení materiálov z čistej vlny, za predpokladu, 
že žehlenie prebieha v súlade s inštrukciami na štítku s pokynmi na údržbu materiálu a podľa inštrukcií od výrobcu žehličky. R502
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Parné stanice

Príkon (W)

Tlak pary (bar)

Maximálna hĺbka pary

Čas nahriatia

Dĺžka prívodného kábla (m)

Elektrická poistka vypnutia

Objem vody (l)

Vertikálna para

Tlačidlo „eco“: úspora energie až 25 % 
a úspora vody 40 %

Ita: ideálna kombinácia teploty a pary 
pre všetky tkaniny vhodné na žehlenie

Program AntiShine: zvláštna ochrana 
na tmavé a citlivé látky

Program Hygiena: špeciálna kombinácia 
teploty, tlaku pary a dávkovania pary 
zničí až 99,99 % baktérií zo všetkých 
materiálov vhodných na žehlenie

Calc'n Clean perfect

Funkcia Secure – automatické vypínanie

Žehliaca plocha

Systém SecureLock

Regulácia množstva pary

Farba spotrebiča

Hmotnosť netto (kg)

Rozmery spotrebiča (mm)

EAN

Prvá parná stanica, 
ktorá odstráni baktérie
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TDS383110H 
Sensixx DS38 ProHygienic

TDS3831100 
Sensixx

TDS4581 
Sensixx B45L SilenceComfort400

3 100 3 100 3 100

6,5 6,5 6,5

400 g (tri intenzívne parné rázy) 400 g (tri intenzívne parné rázy) 400 g (tri intenzívne parné rázy)

do 2 min. do 2 min. do 2 min.

1,9 1,9 1,8

• • •

1,40 1,40 1,30

• • •

• • •

• • •

– • •

• – –

• • •

• • •

CeraniumGlissée CeraniumGlissée CeraniumGlissée

• • •

auto auto auto

biela biela sivá

4,6 4,7 4,6

290 x 230 x 390 290 x 230 x 390 250 x 225 x 375

4242002904139 4242002829517 4242002844930

Parné stanice

Calc’nClean
Advanced
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Chráňte svojich blízkych

Doprajte si pohodlie. Hygienická para HygienicSteam 
eliminuje až 99,99 % baktérií a vírusov, bez použitia 
chemických prípravkov. Špeciálna kombinácia pary 
a teploty, tlaku striedania pary zaistia čisté a hygienické 
žehlenie všetkých druhov textílií.

Bosch VarioComfo
rt

PE
RF

EC

T AND COMFORTAB
LE

odstráni až 

99,99 %
baktérií
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Parné stanice
TDS6080 
Serie | 6 ProHygienic

TDS6041 
Serie | 6  

Príkon (W) 2 400 2 400

Tlak pary (bar) 6,0 5,8

Výkon pary (g/min) 120 120

Čas zahriatia do 2 min. do 2 min.

Dĺžka prívodného kábla (m) 1,8 1,8

Elektrická poistka vypnutia • •

Objem vody (l) 1,50 1,50

Vertikálna para • •
Tlačidlo „eco“: úspora energie až 25 % 
a úspora vody 40 % • •

Ita: ideálna kombinácia teploty a pary 
pre všetky tkaniny vhodné na žehlenie • •

Program AntiShine: zvláštna ochrana 
na tmavé a citlivé látky

– –

Program Hygiena: špeciálna kombinácia 
teploty, tlaku pary a dávkovania pary 
zničí až 99,99 % baktérií zo všetkých 
materiálov vhodných na žehlenie

• –

Calc'n Clean perfect • •

Funkcia Secure – automatické vypínanie • •

Žehliaca plocha • •

Systém SecureLock • •

Regulácia množstva pary auto žiadna

Farba spotrebiča biela/fi alová biela/čierna

Hmotnosť netto (kg) 4,7 4,7

Rozmery spotrebiča (mm) 285 x 245 x 405 285 x 245 x 405

EAN 4242002958996 4242002981543
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Sila má nový názov: 
EditionRosso
Silná parná stanica a inovatívna aktívna žehliaca doska. 
Perfektná súhra sily a precíznosti.
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Parné stanice
TDS373118P DS37 
EditionRosso

TDS1624000 
Sensixx  

Príkon (W) 3 100 2 400

Tlak pary (bar) 6,0 4,50

Výkon pary (g/min) 120 90

Čas zahriatia do 2 min. do 7 min.

Dĺžka prívodného kábla (m) 1,9 1,8

Elektrická poistka vypnutia • –

Objem vody (l) 1,40 1,00

Vertikálna para • •
Tlačidlo „eco“: úspora energie až 25 % 
a úspora vody 40 % • –

Ita: ideálna kombinácia teploty a pary pre všetky 
tkaniny vhodné na žehlenie • –

Program AntiShine: zvláštna ochrana na tmavé 
a citlivé látky • –

Program Hygiena: špeciálna kombinácia teploty, 
tlaku pary a dávkovania pary zničí až 99,99 % 
baktérií zo všetkých materiálov vhodných na 
žehlenie

– –

Calc'n Clean perfect • •

Funkcia Secure – automatické vypínanie • –

Žehliaca plocha CeraniumGlissée CeraniumGlissée

Systém SecureLock • –

Regulácia množstva pary plynulá žiadna

Farba spotrebiča červená/čierna biela/fi alová

Hmotnosť netto (kg) 4,7 4,4

Rozmery spotrebiča (mm) 290 x 230 x 390 250 x 225 x 375

EAN 4242002844497 4242002755472

Parné stanice

Calc’nClean
Advanced
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Aktívne žehliace dosky
TDN1700P 
Sensixx´x EditionRosso

TDN1010N 
HomeProfessional

Napätie (v) 230 – 240 230 – 240

Veľká polohovateľná žehlia plocha (cm) 
pre parné stanice a kompaktné parné generátory, 
max. 7,5 kg

27 x 37 22,5 x 35,5

Nastavenie výšky v 7 stupňoch od 81 do 93 cm • •

Vzduchové odsávanie: preniknutie pary hlboko do 
tkaniny, odsávanie prebytočnej pary, vysušenie 
tkaniny, odstránenie kondenzovanej vody 
zo žehliacej dosky

• •

Funkcia vyfukovania vzduchu: plocha žehliacej 
dosky sa naplní vzduchom, vytvorí vzduchový 
vankúš, na jednoduché žehlenie chúlostivých 
látok, navlhčenie záhybov na odeve (napr. sako)

• •

Hmotnosť netto (kg) 13,1 11,5

Farba spotrebiča čierna antracit

Hmotnosť (kg) 13,1 11,5

Rozmery spotrebiča (mm) 1 170 x 500 x 150 1 640 x 460 x 150

EAN 4242002743639 4242002724294
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Príslušenstvo
Obj. č. /
Označenie

Krátky popis

TDZ1101
Roztok na
odstraňovanie
vodného kameňa

Špeciálny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa na dôkladné 
vyčistenie a starostlivosť o spotrebič.
•  Vhodný pre kompaktný parný generátor DI90 a parné žehličky DA70, DA50 

a DA30.
•  Špeciálny prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa (4x 0,25 ml) 

na dôkladné vyčistenie a dlhú životnosť spotrebiča.

TDZ1550
Ochranný
textilný návlek
na žehliacu 
plochu

Na obzvlášť šetrné žehlenie. Bez lesklých miest.
• Vhodný pre nasledujúce spotrebiče: TDA50 a TDA70.
•  Žiadne lesklé miesta na tmavých a syntetických materiáloch,

žiadne prichytávanie potlače pri žehlení chúlostivých
materiálov.

TDZ1550
Ochranný držiak

• Vhodný pre nasledujúce spotrebiče: DI90, DA70 a DA50.
•  Na okamžité a bezpečné uloženie žehličky aj s horúcou žehliacou

plochou.
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Servis značky Bosch

Pre istotu: na náš servis
sa môžete spoľahnúť

Dostupný, odborne vyškolený, rýchly, to je servis značky Bosch.
Pred predajom aj po ňom – počas celej životnosti spotrebiča.

 
  Na vášom názore nám záleží.

Kvalita Bosch aj v servisných službách.

To, čo ste nám vy, naši zákazníci, povedali o kvalitách servisu Bosch v ankete 
o spokojnosti, hovorí o kvalite servisu spotrebičov značky Bosch.

Celková spokojnosť so servisom  4,64

5 hviezd = veľmi dobrý 
Výsledky ankety uskutočnenej v roku 2016 medzi našimi koncovými používateľmi.
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 Široká sieť servisov Bosch.
Stačí len zavolať.

Naša široká servisná sieť je zárukou toho,
že odborná pomoc je vždy nablízku.

Originálne príslušenstvo.
Účinné čistiace prostriedky.

Inšpirujte sa našou rozsiahlou ponukou 
príslušenstva. Objavte maximálny komfort obsluhy 
svojho domáceho spotrebiča a využite všetky 
jeho možnosti. Zároveň doprajte spotrebiču aj 
optimálnu starostlivosť a údržbu. Aby sme vám pri 
tom pomohli, ponúkame celý rad certifi kovaných 
čistiacich a ošetrujúcich prípravkov Bosch. Pri 
správnej starostlivosti a údržbe vám bude spotrebič 
slúžiť veľa rokov.

Kvalita servisu priamo od výrobcu.
Originál Bosch.

Sme viazaní kvalitou aj v prípade servisu 
spotrebičov. Nikto nepozná naše spotrebiče 
lepšie ako pravidelne školení technici. Pracujú 
s najnovšími prístrojmi na meranie, diagnostiku 
a na opravy spotrebičov s využitím výhradne 
originálnych náhradných dielcov Bosch.

 Náhradné dielce a príslušenstvo.
Rýchlo a spoľahlivo.

Náhradné dielce a príslušenstvo dodávame do 
48 hodín bez ohľadu na to, o aký typ domáceho 
spotrebiča Bosch ide. Dôležité dielce máme na 
sklade minimálne 10 rokov aj po ukončení výroby 
daného spotrebiča. Tak vám zaručíme, že si kvalitu 
spotrebiča Bosch môžete užívať veľmi dlho.

Aj po uplynutí záručnej lehoty spotrebiča sme vždy 
pripravení pomôcť vám. Môžete sa spoľahnúť na 
odbornú starostlivosť vyškolených technikov počas 
celej životnosti vášho spotrebiča. Od chýbajúceho 
návodu na obsluhu až po jeho opravu – postaráme 
sa o všetko. 

Servis počas celej životnosti
spotrebiča priamo od Bosch.

.

 Zaručená spoľahlivosť.
Žiadne kompromisy.

Všetky spotrebiče Bosch sú vyrobené maximálne 
precízne a z vysokokvalitných materiálov. Vďaka 
tomu výrobca garantuje pre všetky spotrebiče 
Bosch dvojročnú záruku.
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BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Org. zložka Bratislava

Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava

e-mail: bosch.spotrebice@bshg.com

www.bosch-home.com/sk

Ilustratívne obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto doku-
mente boli získané na základe meraní uskutočnených v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc Európskeho práva. 
Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt odlišovať.
© BSH domácí spotřebiče, s. r. o. 

Domáce spotrebiče Bosch majú svoju stránku už aj 
na Facebooku. Ak ste aj vy fanúšikom najnovších 
technologických inovácií, pridajte sa k nám a získajte 
veľa výhod a exkluzívnych informácií. Radi vám 
odpovieme na všetky otázky a privítame vaše 
komentáre a návrhy. Tešíme sa na vás na vás na 
www.facebook.com/BoschHomeczsk.

 Výška recyklačného príspevku (s platnosťou od 1. 1. 2013)

Druh elektrozariadenia Poplatok vr. DPH

chladiace a mraziace spotrebiče 15,42 €

malé chladničky 
(max. vonkajšie rozmery 900 x 650 x 650 mm) 8,22 €

práčky, sušičky 4,92 €

umývačky riadu 4,92 €

sporáky, rúry, sklokeramické dosky 4,92 €

odsávače pár nad 20 kg 4,92 €

odsávače pár od 10 do 20 kg 1,38 €

mikrovlnné rúry 1,38 €

odsávače pár do 10 kg 0,72 €

Domino dosky 0,72 €

iné veľké domáce spotrebiče (do 10 kg, dvojplatničky...) 0,72 €

vysávače 0,72 €

ostatné malé domáce spotrebiče 0,24 €

plynové dosky, celoplynové sporáky 0,00 €

Zaujímavosti a ďalšie informácie o technologických 
inováciách domácich spotrebičov Bosch môžete nájsť 
aj na YouTube. Tešíme sa na vás aj na 
www.youtube.com/user/BOSCHhomeCZSK.


