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Why choose Bosch?

Proven quality

Bosch appliances offer premium quality, advanced technology, ease of operation and outstanding 
German made and engineered technology. These attributes have earned us many national and international 
accolades, such as the reddot Design Award, the iF product design award and other endorsements, year after year. 

Top performance 

What drives us every day is our desire to improve. We strive to make the best even better, by developing functional, 
durable and energy-efficient innovations that surpass all expectations.  

Maximum convenience

Bosch is dedicated to making your life easier. Our innovative built-in appliances are easy to use, while 
sophisticated features deliver the best results every time, saving you time and effort.  

ทำไมจึงตองเลือกบอช?

เคร�องใชไฟฟาจากบอชมาพรอมคุณภาพระดับพรีเมียม, เทคโนโลยีขั้นสูง, การใชงานที่งายดาย และเทคโนโลยีการผลิต 
และวิศวกรรมอันโดดเดนของเยอรมัน คุณสมบัติเหลานี้นี่เองที่ทำใหเราไดรับรางวัลทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เชน รางวัล 
reddot Design Award, the iF product design award และการรับรองอ�นๆ ทุกปอยางตอเน�อง

สิ่งที่ขับเคล�อนเราในทุกๆ วันคือความปรารถนาที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ เพราะเรามุงมั่นที่จะสรางสรรคสิ่งที่ดีที่สุดใหดียิ่งขึ้นไปอีก 
โดยการพัฒนานวัตกรรมที่ ใหคุณคาทั้งในแงของฟงกชั่นการทำงาน, ความทนทาน และการประหยัดพลังงาน
ที่เหนือกวาทุกความคาดหวัง

คุณภาพที่ ไดรับการรับรอง

ประสิทธิภาพชั้นนำ

ที่สุดแหงความสะดวกสบาย

*สำหรับ เคร�องใชไฟฟาในบานขนาดใหญแหลงขอมูล : Euromonitor, volume sales, 2018

*For major domestic appliances. Source : Euromonitor, volume sales, 2018
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Bosch in every detail.
German Engineered. 

Every detail of every appliance has been carefully designed, produced
and tested by our engineers to fully satisfy the highest standards in quality,
performance and convenience. The result is cutting-edge technology, 
timeless design and remarkable ease of use, reducing the workload for 
you in the kitchen and consistently delivering perfect results.  

ความเปนบอชในทุกรายละเอียดดวยวิศวกรรมจากเยอรมัน

เคร�องใชไฟฟาจากบอชทุกเคร�องสะทอนใหเห็นถึงความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดตั้งแต
การออกแบบ, การผลิต และการทดสอบคุณภาพโดยทมีวิศวกรของเรา เพ�อใหผลิตภัณฑ
ท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายขั้นสูงสุด
ผลลัพธที่ ไดคือ เทคโนโลยีระดับชั้นนำ, การออกแบบที่เขาไดกับทุกยุคทุกสมัย
และการใชงานที่งายดาย ซึ่งสามารถลด ภาระงานบาน พรอมกับสงมอบผลลัพธ
ที่สมบูรณแบบอยางสม่ำเสมอ

บอชมีเจตนารมณที่จะทำใหชีวิตของคุณนั้นงายขึ้น เคร�องใชไฟฟาสำหรับการติดตั้ง แบบ built-in อันล้ำหนาของเราจึง
เนนเร�องความเรียบงายในการใชงาน ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติการทำงานของเทคโนโลยีขั้นสูงยังใหผลลัพธที่ดีที่สุด
อยูเสมอ เพ�อใหคุณสามารถประหยัดเวลาและลดภาระงานครัวไดอยางมีประสิทธิภาพ






































































