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Sadece bugünkü değil gelecekteki 
yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler.
Bosch’un sürdürülebilir, verimli, estetik, ekonomik ve kullanışlı ev aletleri üretirken 
izlediği yolun temelini teknoloji oluşturur.
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Bir kilogram çamaşır 
başına tüketim 
(60°C’de yıkanan renkli 
çamaşırlar için).

Çamaşır Makinesi

Bir kilogram çamaşır 
başına tüketim (Pamuklu 
çamaşırın dolaba 
kaldırılacak kadar 1000 
devirde kurutulması).

Her yıkamada bulaşık 
birimi başına tüketim.

EN 50304’e göre güç 
tüketimi.

100 litre kullanım 
hacminin 24 saat 
içindeki güç tüketimi.

100 litre kullanım 
hacminin 24 saat 
içindeki güç tüketimi.

100 litre kullanım 
hacminin 24 saat 
içindeki güç tüketimi.
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1998-2017 yıllarında Bosch ürünlerinde enerji ve su tüketim oranları karşılaştırma tablosu
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Yukarıdaki tabloda yer alan verilere; 2017 model Bosch cihazların standart programa göre elde edilen tüketim değerleriyle 1998 ve 1999 yılına ait benzer Bosch 
modellerin tüketim değerlerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılmıştır. Bu tabloda yer alan 2017 model cihazlar şunlardır: WAY 287X2 TR kodlu çamaşır  makinesi, 
WTY 88860 TR kodlu kurutma makinesi, SMI 88TS06 T kodlu bulaşık makineleri, KGN 56HI40 N kodlu buzdolabı, GSN 54AW30 kodlu derin dondurucu, 
KSV 36VI30 N kodlu buzdolabı, HBG 635BS1 kodlu elektrikli fırın.

Bosch online satış.
Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, 
ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu 
güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Güvenli alışverişin avantajları

Peşin
 fiyatına

12 taksit 
imkânı

14 gün
içinde
iade

garantisi

45 TL ve
üzerine 

ücretsiz 
teslimat

Çağrı
merkezi 

desteği

7 gün
24 saat
online 

alışveriş 
imkânı

Mobil
cihazlar için 

optimize 
edilmiş

site

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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Yüksek performanslı 
ve üstün tasarruflu 
temizlik yardımcılarınız.

4 I  I 5Elektrikli Süpürgeler Elektrikli Süpürgeler



*Halı ve aralıklı sert zemin toz toplama performansları Bosch BGL 32400 ile karşılaştırıldığında.
*Halı ve aralıklı sert zemin toz toplama performansları Bosch BGL 32400 ile karşılaştırıldığında.
**Halı ve aralıklı sert zemin toz toplama performansları Bosch BSG 62200 ile karşılaştırıldığında.

BGS 7PERF5
In’genius ProPer>>formPlus  
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor*
 • SmartSensor Control sistemi ile minimum 
bakım ve yüksek performans
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.   

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Gore™ CleanStream® kartuş filtre ile uzun 
süreli kullanım
 • Cihazın ömrü boyunca yıkama ve 
değiştirme ihtiyacı duyulmayan HEPA filtre 

Kullanım Kolaylığı
 • Parke veya fayans aralıklarının temizliği için 
özel olarak geliştirilmiş sert zemin ucu
 • Kenar-köşe için dar aralık ucu ve mobilya, 
yastık için çıkarılabilir fırçalı uç
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
 • Ağırlık: 6,7 kg

Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler Toz Torbasız Elektrikli Süpürgeler

Elektrikli Süpürgeler Elektrikli Süpürgeler

BGS 7SIL64
Relaxx`x Ultimate ProSilence 64 
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor* 
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunan Bosch teknolojisi
 • SmartSensor Control sistemi ile 
minimum bakım ve yüksek performans
 • SilenceSound SystemTM: Yenilikçi 
izolasyon malzemeleri kullanımı, motor 
süspansiyon sistemi, optimize edilmiş 
hava akımı ve ses azaltıcı aksesuarları 
sayesinde maksimum seviyede bile 
sadece 64 dB (A)

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • SelfClean Sistemi: Tam otomatik kendi 
kendini temizleyen filtreleme sistemi
 • Gore™ CleanStream® kartuş filtre ile 
uzun süreli kullanım
 • Cihazın ömrü boyunca yıkama ve 
değiştirme ihtiyacı duyulmayan HEPA 
filtre

Kullanım Kolaylığı
 • Sessiz kullanımlı SilentClean Premium 
süpürme başlığı
 • Parkelerin hassas temizliği için uygun 
parke veya fayans aralıklarının temizliği için 
özel olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
 • Konteyner kapasitesi: 3 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
 • Ağırlık: 6,7 kg (sadece gövde)

64
dB

64

BGS 7RCL
Relaxx’x Ultimte 
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor*
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunan Bosch teknolojisi
 • SmartSensor Control sistemi ile minimum 
bakım ve yüksek performans
 • SilenceSound SystemTM: Yenilikçi izolasyon 
malzemeleri kullanımı, motor süspansiyon 
sistemi, optimize edilmiş hava akımı ve ses 
azaltıcı aksesuarları sayesinde maksimum 
seviyede bile sadece 68 dB (A)
 • A sınıfı parke temizleme performansı

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • RotationClean Sistemi: Toza temas 
etmeden bir düğmeyi çevirerek filtre 
temizleme sistemi
 • Gore™ CleanStream® kartuş filtre ile uzun 
süreli kullanım
 • Cihazın ömrü boyunca yıkama ve 
değiştirme ihtiyacı duyulmayan HEPA filtre

Kullanım Kolaylığı
 • Sessiz kullanımlı SilentClean Premium özel 
süpürme başlığı
 • Parkelerin hassas temizliği için uygun 
parke veya fayans aralıklarının temizliği için 
özel olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
 • Konteyner kapasitesi: 3 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
 • Ağırlık: 6,7 kg (sadece gövde)

BGS 4U332S
Runn’n 
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor*
 • SmartSensor Control sistemi ile 
minimum bakım ve yüksek performans
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunan Bosch teknolojisi
 • SilenceSound System™: Yeni teknoloji 
izolasyon malzemeleri, en iyi hale 
getirilmiş hava akış yolları ve gürültüsü 
azaltılmış aksesuarları ile sessiz bir 
çalışma sağlar.
 • Ses seviyesi: 73 dB (A)
 • A sınıfı sert zemin temizleme 
performansı

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Filtre temizliği: EasyClean sistemi 
sayesinde minimum bakım
 • En verimli toz ayırma işlemi için 
“CrossFlow sistemi”
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA H13 filtre ile  
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Sessiz kullanımlı SilentClean Premium 
süpürme başlığı
 • Konteyner kapasitesi: 1,9 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
 • Ağırlık: 5,8 kg (sadece gövde)

BGC 2U230
Easyy’y 
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’a eşit temizleme 
performansı sunan çevreci HiSpin 
motor*
 • Düşük enerji tüketimiyle yüksek toz 
toplama performansı için aerodinamik 
bıçaklar ve mükemmel kalibre hava 
akımı ile yeni inovatif HiSpin motor
 • SmartSensor Control sistemi sayesinde 
sürekli performans kontrolü, minimum 
bakım ve daima yüksek performans

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yüksek performanslı toz ayırma sistemi
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA H13 filtre ile  
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma 
sırasında kolay kullanım
 • Konteyner kapasitesi: 1,4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 9 m 
 • Ağırlık: 4,7 kg

BGC 41Q69
GS41 
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’a eşit temizleme performansı 
sunan çevreci HiSpin motor*
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunan Bosch teknolojisi
 • SensorControl sistemi sayesinde sürekli 
performans kontrolü
 • SilenceSound System™: Yeni teknoloji 
izolasyon malzemeleri, en iyi hale 
getirilmiş hava akış yolları ve gürültüsü 
azaltılmış aksesuarları ile sessiz bir 
çalışma sağlar.
 • Ses seviyesi: 69 dB (A)

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Filtre temizliği: EasyClean sistemi 
sayesinde minimum bakım
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA filtre  
ile alerjik bünyeler için uygun  
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma 
sırasında kolay kullanım
 • Konteyner kapasitesi: 2,4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
 • Ağırlık: 5,6 kg

BGC 1UB130
GS10 
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2200 Watt’a eşit temizleme performansı 
sunan çevreci HiSpin motor**
 • Toz torbasız, güçlü ve hızlı temizlik
 • Düşük enerji tüketimiyle yüksek toz 
toplama performansı için aerodinamik 
bıçaklar ve mükemmel kalibre hava akımı 
ile yeni inovatif HiSpin motor

Enerji Verimliliği
 • B enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yüksek performanslı toz ayırma sistemi
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA H13 filtre ile  
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Kompakt dizayn
 • Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma 
sırasında kolay kullanım
 • Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
 • 2 aksesuar: Dar aralık ucu ve döşeme ucu
 • Konteyner kapasitesi: 1,4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 8 m
 • Ağırlık: 4,7 kg (sadece gövde)

BGS 7PRO1
HomeProfessional 
Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor*
 • SmartSensor Control sistemi ile 
minimum bakım ve yüksek performans
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.
 • A sınıf halı ve sert zemin temizleme 
performansı
 • 10 yıl motor garantisi

Hijyen
 • SelfClean Sistemi: Kendi kendini 
temizleyen filtreleme sistemi
 • Gore™ CleanStream® kartuş filtre ile 
uzun süreli kullanım
 • Cihazın ömrü boyunca yıkama ve 
değiştirme ihtiyacı duyulmayan HEPA 
filtre

Kullanım Kolaylığı
 • Sessiz kullanımlı SilentClean Premium 
süpürme başlığı
 • Parkeler için sert zemin, halı için turbo 
süpürge başlığı
 • Konteyner kapasitesi: 3 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m
 • Ağırlık: 6,7 kg

SensorBagless

2,4 
litrelik
hazne
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Bagged vacuum cleaners

Evinizin temizliğini ona bırakın,  
size sadece sevimli dostlarınızı 
sevmek kalsın.
Yeni Zoo’o ProAnimal toz torbalı elektrikli süpürge, AirTurbo sistemi sayesinde evcil hayvan 
tüylerini mükemmel bir şekilde ve kolayca temizler. Üstelik turbo başlık, sert zemin ve 
döşeme başlıklarını içeren özel 360TM kiti ile tüm yüzeylerde yüksek temizleme performansı 
sunar. Ayrıca Bosch’un en gelişmiş filtre teknolojisi olan AllergyPlus ULPA 15, alerjik 
bünyeye sahip hassas kişiler için bile ideal ortam havası sağlar.

Elektrikli Süpürgeler Elektrikli Süpürgeler8 I  I 9



*Halı ve aralıklı sert zemin toz toplama performansları Bosch BGL 32400 ile karşılaştırıldığında.
**PowerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla BSGL5 serisi modellerinde emiş gücü karşılaştırılmasında.

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

Elektrikli Süpürgeler Elektrikli Süpürgeler

BGL 8PERF7
In’genius ProPer>>formPlus  
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor* 
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar.
 • SilenceSound System™: Yenilikçi 
izolasyon malzemeleri ve ideal hava akışı 
sağlayan gürültüsü azaltılmış aksesuarlar 
ile 72 dB’lik sessiz çalışma
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir HEPA H13 filtre

Kullanım Kolaylığı
 • Sessiz kullanımlı SilentClean Premium 
özel süpürme başlığı
 • Parke ve sert zeminlerin temizliği için özel 
olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
 • Cihazın evdeki eşyalara çarpmasına karşı 
şeffaf koruyucu: AirBumper™
 • Toz alma kapasitesi: 5 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 15 m
 • Ağırlık: 5,5 kg (sadece gövde)

BGB 7233
Ergomaxx’x 
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor*
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar.
 • PowerProtect sayesinde toz torbasını 
daha seyrek değiştirir, daha az maliyetle 
her zaman yüksek performans alırsınız.
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz. 

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA13 filtre ile 
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı
 • Teleskopik boruya klipslenebilen 3 parçalı 
aksesuar: Kenar-köşe için dar aralık ucu ve 
mobilya, yastık için çıkarılabilir fırçalı uç

 • Elektronik toz torbası doluluk göstergesi
 • Cihazın evdeki eşyalara çarpmasına karşı 
şeffaf koruyucu: AirBumper™
 • Toz alma kapasitesi: 5 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 12 m
 • Ağırlık: 5,5 kg (sadece gövde)

BGL 8PRO1
HomeProfessional 
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor* 
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar.
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.
 • A sınıfı halı ve sert zemin temizleme 
performansı
 • 10 yıl motor garantisi

Enerji Verimliliği
 • B enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA H13 filtre ile  
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Sessiz kullanımlı SilentClean Premium 
süpürme başlığı
 • Parke ve sert zeminlerin temizliği için 
özel olarak geliştirilmiş sert zemin 
başlığı
 • Cihazın evdeki eşyalara çarpmasına 
karşı şeffaf koruyucu: AirBumper™
 • Toz alma kapasitesi: 5 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 15 m
 • Ağırlık: 5,5 kg (sadece gövde)

AirBumper
Protection

SuperSilent dB(A)

BGL 8SIL59D
In’genius ProSilence 59 
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci  
HiSpin motor*
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar.
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.
 • SilenceSound System™: Yenilikçi 
izolasyon malzemeleri ve ideal hava 
akışı sağlayan gürültüsü azaltılmış 
aksesuarları ile 59 dB’lik ultra sessiz çalışma
 • A sınıfı sert zemin temizleme 
performansı

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • PureAir hijyenik filtre ile A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Sessiz kullanımlı SilentClean Premium 
süpürme başlığı

 • Parke ve sert zeminlerin temizliği için özel 
olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
 • Cihazın evdeki eşyalara çarpmasına 
karşı şeffaf koruyucu: AirBumper™
 • Toz alma kapasitesi: 5 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 15 m
 • Ağırlık: 5,9 kg (sadece gövde)

59
dB

Accessories

BGL 8ZOON
Zoo’o ProAnimal  
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • AirTurbo System: Güçlü turbo fırça 
performansı ve yüksek hava akışı 
sağlar.
 • A sınıfı sert zemin temizleme 
performansı
 • B sınıfı halı temizleme performansı
 • Ses seviyesi: 70 dB (A)
 • En iyi performans ve %60’a* 
kadar daha yüksek emiş gücü için 
PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz. 
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar.
 • PowerProtect sayesinde toz 
torbasını daha seyrek değiştirir, 
daha az maliyetle her zaman yüksek 
performans alırsınız.

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • AllergyPlus filtre ULPA 15: Alerjik 
bünyeler için ideal A sınıfı hava 
filtreleme performansı

Kullanım Kolaylığı
 • Yenilikçi ProAnimal turbo fırça: Evcil 
hayvan tüylerini kolaylıkla temizler. 
Tek bir hareketle fırçayı başlıktan 
çıkarıp temizleyebilirsiniz.
 • Ses seviyesi optimize edilmiş 
ayarlanabilir süpürme başlığı
 • Parkelerin hassas temizliği için uygun, 
parke ve fayans aralıklarının 
temizliği için özel olarak geliştirilmiş 
sert zemin başlığı
 • Özellikle hayvan tüylerini toplamaya 
uygun, ekstra geniş ProAnimal 
döşeme başlığı
 • Teleskopik boruya eklenebilen 3 parçalı 
aksesuar: Kenar-köşe için dar aralık 
ucu, döşeme başlığı ve mobilya fırçası
 • Toz alma kapasitesi: 5 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 15 m
 • Elektronik güç ayarı
 • Elektronik toz torbası doluluk 
göstergesi
 • Çarpmalara karşı mobilya ve duvar 
koruyucu: AirBumper™
 • Ağırlık: 5,5 kg (sadece gövde)

ULPA 15 
AllergyPlus 

filtre

*PowerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla BSGL5 serisi modellerinin emiş gücü ile karşılaştırıldığında.

Alerjik bünyeler için uygun 
ULPA 15 AllergyPlus filtre

Yenilikçi ProAnimal turbo fırça

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler
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Tüm toz torbalı  

süpürge alımlarında  

1 paket PowerProtect 

toz torbası hediye 

edilmektedir.

16’lı paket

BZ16GALL

Elektrikli Süpürgeler Elektrikli Süpürgeler

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

* Halı ve aralıklı sert zemin toz toplama performansları Bosch BGL 32400 ile karşılaştırıldığında.
** PowerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla BSGL5 serisi modellerinde emiş gücü karşılaştırılmasında.

BSG 6A110
Logo 
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2200 Watt’a eşit temizleme performansı 
sunan çevreci HiSpin motor*
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar. 
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Hijyenik filtre ile daha temiz hava çıkışı ve 
B sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
 • Toz alma kapasitesi: 4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 9 m 
 • Ağırlık: 4,7 kg (sadece gövde)   

BGN 2A111
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’a eşit temizleme 
performansı sunan çevreci HiSpin 
motor*
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir hijyenik filtre ile B sınıfı 
hava filtreleme
 • TYPE G ALL toz torbaları ile 
kullanılmalıdır.

Kullanım Kolaylığı
 • Halı ve sert zeminler için süpürme 
başlığı
 • Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
 • Toz torbası doluluk göstergesi
 • Toz alma kapasitesi: 3,5 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 8 m
 • Ağırlık: 3 kg (sadece gövde)

BSGL 3A210
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’a eşit temizleme 
performansı sunan çevreci HiSpin 
motor*
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek 
temizleme performansı sunar.
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.
 • A sınıfı sert zemin temizleme 
performansı

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir hijyenik filtre ile B sınıfı 
hava filtreleme performansı

Kullanım Kolaylığı
 • Ekstra kuvvetli temizleme performansı 
sağlayan sessiz kullanımlı SilentClean 
Premium süpürme başlığı
 • Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
 • Toz alma kapasitesi: 4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
 • Ağırlık: 4,3 kg (sadece gövde)

*Halı ve aralıklı sert zemin toz toplama performansları Bosch BGL 32400 ile karşılaştırıldığında.
**PowerProtect teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g) Bosch Type G toz torbasıyla BSGL5 serisi modellerinde emiş gücü karşılaştırılmasında.

Toz Torbalı Elektrikli Süpürgeler

BGL 4330
GL 40 ProSilence  
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor*
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek 
temizleme performansı sunar. 
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA H13 filtre ile  
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Ekstra kuvvetli temizleme performansı 
sağlayan sessiz kullanımlı SilentClean 
Premium süpürme başlığı
 • Mobilya fırçası, döşeme başlığı, ekstra 
uzun aralık fırçası
 • Toz alma kapasitesi: 4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
 • Ağırlık: 4,5 kg (sadece gövde)

BGL 35MON6
MoveOn 
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’a eşit temizleme performansı 
sunan çevreci HiSpin motor*
 • Düşük enerji tüketimiyle yüksek toz 
toplama performansı için aerodinamik 
bıçaklar ve mükemmel kalibre hava akımı 
ile yeni inovatif HiSpin motor
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar. 
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü için 
PowerProtect toz torbasının (TYP G ALL) 
kullanılmasını öneriyoruz.

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir hijyenik HEPA H13 filtre ile  
A sınıfı hava filtreleme

Kullanım Kolaylığı
 • Parke ve sert zeminlerin temizliği için özel 
olarak geliştirilmiş sert zemin başlığı
 • Zorlu şartlara dayanıklı sağlam dokuma 
kaplı emiş hortumu
 • Ekstra büyük yumuşak tekerlekler 
sayesinde hassas zeminlere zarar verilmesi 
engellenir.
 • Toz alma kapasitesi: 4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
 • Ağırlık: 4,6 kg (sadece gövde)

BGL 3A330C
GL 30 ProEnergy 
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’tan yüksek temizleme 
performansına eşdeğer çevreci HiSpin 
motor*
 • QuattroPower System: Benzersiz 
temizleme performansını düşük enerji 
tüketimiyle sunar.
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek 
temizleme performansı sunar.
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü 
için PowerProtect toz torbasının  
(TYP G ALL) kullanılmasını öneriyoruz.

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • PureAir hijyenik filtre ile A sınıfı hava 
filtreleme performansı

Kullanım Kolaylığı
 • Ekstra kuvvetli temizleme performansı 
sağlayan sessiz kullanımlı SilentClean 
Premium süpürme başlığı
 • Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
 • Toz alma kapasitesi: 4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
 • Ağırlık: 4,3 kg (sadece gövde)

BSGL 3A230
Toz Torbalı Elektrikli Süpürge

Performans
 • 2400 Watt’a eşit temizleme performansı 
sunan çevreci HiSpin motor*
 • PowerProtect System: Toz torbası 
dolsa dahi uzun süre yüksek temizleme 
performansı sunar.
 • %60’a kadar** daha yüksek emiş gücü için 
PowerProtect toz torbasının (TYP G ALL) 
kullanılmasını öneriyoruz.
 • A sınıfı sert zemin temizleme performansı 

Enerji Verimliliği
 • A enerji sınıfı 

Hijyen
 • Yıkanabilir PureAir hijyenik filtre sayesinde 
A sınıfı hava filtreleme performansı

Kullanım Kolaylığı
 • Ekstra kuvvetli temizleme performansı 
sağlayan sessiz kullanımlı SilentClean 
Premium süpürme başlığı
 • Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı
 • Toz alma kapasitesi: 4 l
 • Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m
 • Ağırlık: 4,3 kg (sadece gövde)
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BBS 1224
Serie I 8  
Unlimited Kablosuz Dikey Süpürge

Performans
 • 18 V
 • Sınırsız kullanım süresi*: Hızlı şarj 
cihazı ve 2 adet değiştirilebilir 
bataryası sayesinde bitmeyen gücüyle 
her zaman kullanıma hazır.
 • Power for ALL sistemi: Bataryalar, yeşil 
renkli 18 Volt kablosuz Bosch Ev ve 
Bahçe Aletleri ile uyumludur.
 • Hızlı şarj süresi: Hızlı şarj cihazı ile 3.0 
Ah bataryalar 60 dakika içinde şarj 
edilebilir.
 • DigitalSpin motor: Yüksek 
performanslı, kompakt, hafif ve uzun 
ömürlü motor teknolojisi
 • AllFloor HighPower turbo başlık: 
Tüm zeminlerde kullanılabilen turbo 
başlık sayesinde yüksek temizleme 
performansı
 • 1 adet 3.0 Ah batarya ile kullanım 
süreleri: 
60 dakika: Standart başlıklarla normal 
modda kullanım 
45 dakika: Turbo başlıkla normal 
modda kullanım 
7 dakika: Turbo başlıkla turbo modda 
kullanım

Hijyen
 • Yüksek kaliteli malzemesi ve tasarımıyla 
ürün ömrü boyunca kullanılan filtreler
 • Hijyenik filtre sistemleri: Pure Air 
özellikli kartuş filtre ve hijyenik 
emisyon filtresi sayesinde ikili 
filtreleme yaparak tertemiz hava çıkışı 
sağlar.
 • Filtre temizliği: RotationClean ile 
yıkamaya gerek olmadan hızlı filtre 
temizliği
 • Tozla temas etmeden, toz haznesini 
kolayca çıkartma ve boşaltma 
 • EasyClean sistemi: Kolay çıkartılan ve 
temizlenen süpürme başlığı

Kullanım Kolaylığı
 • Tüm zeminlerde temizlik: Geniş 
aksesuar kiti sayesinde arabanız dahil 
her yeri zeminden tavana kadar kolayca 
temizleme imkânı
 • Kolay saklama: Duvar askısı sayesinde 
cihazı ve aksesuarları kolay saklama 
imkânı
 • Uzun esnek dar aralık ucu
 • İkisi bir arada mobilya fırçası ve 
döşeme başlığı
 • XXL döşeme başlığı: Döşemelerin daha 
hızlı temizliği için ekstra geniş başlık
 • Konteyner kapasitesi: 0,4 l
 • Ağırlık (turbo başlığı ile kullanıma hazır 
hali): 2,9 kg

Kablo yok, engel yok;  
kesintisiz temizlik 
imkânı var. 
Yeni Bosch Serie I 8 Unlimited kablosuz dikey 
süpürgenin sağladığı sınırsız* kullanım süresi 
sayesinde kesintisiz temizlik yapabilirsiniz. 
Değiştirilebilir 2 adet bataryası ve hızlı şarj cihazı 
sayesinde her zaman kullanıma hazırdır.

*Sınırsız kullanım süresi; ambalajdan çıkan 2 adet 3.0 Ah Bosch Power for All batarya, hızlı şarj cihazı ve süpürgenin normal modda 
kullanılmasıyla mümkündür. Böylece bir batarya kullanılırken diğeri şarj olacağı için sınırsız kullanım süresi elde edilir.

*Sınırsız kullanım süresi; ambalajdan çıkan 2 adet 3.0 Ah Bosch Power for All batarya, hızlı şarj cihazı ve süpürgenin normal modda 
kullanılmasıyla mümkündür. Böylece bir batarya kullanılırken diğeri şarj olacağı için sınırsız kullanım süresi elde edilir.

Sınırsız çalışma süresi*  
Unlimited Serie I 8 Kablosuz 
Dikey Süpürge’nin bataryalarını 
hızlıca şarj edebilir ve 
değiştirebilirsiniz. Bu sayede 
bataryalardan birini kullanırken 
diğeri hızlıca şarj olacağı için 
kesintisiz ve sınırsız kullanım 
sağlarsınız.

Power for ALL sistemi  
Power for ALL bataryaları, yeşil 
renkli 18 Volt kablosuz Bosch 
Ev ve Bahçe Aletleri ile de 
uyumludur.

Unlimited Serie I 8 Kablosuz 
Dikey Süpürge, uzun ömürlü 
PureAir özellikli hijyenik kartuş 
filtresi sayesinde geride 
tertemiz bir hava bırakır.

Unlimited Serie I 8 Kablosuz  
Dikey Süpürge, AllFloor 
HighPower turbo başlığı ve 
yenilikçi DigitalSpin motoru 
sayesinde üstün temizleme 
performansı sunar.

Kablosuz Dikey Süpürge
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3 kg

SensorBagless

Profi Accessories

BCH 65RT25K 
Serie I 6
Athlet RuntimePlus  
Kablosuz Dikey Süpürge

Performans
 • 25,2 V 
 • 2400 Watt’lık* bir süpürgenin 
temizleme performansını sağlayan, toz 
torbasız SensorBagless teknolojisi
 • Ekstra uzun kullanım süresi: 75 dakika
 • Bosch Lithium-Ion bataryaları
 • AllFloor HighPower elektrikli fırça 
sayesinde tüm zeminlerde mükemmel 
temizlik 
 • Normal temizlik, zorlu temizlik ve inatçı 
temizlik işleri için 3 farklı performans 
kademesi

Hijyen
 • Filtrenin temizlenmesi gerektiğini 
haber veren LED sinyalli SensorControl 
özelliği

Kullanım Kolaylığı
 • Kolay çıkartılan ve temizlenen süpürme 
başlığı
 • Esnek başlığı ve aksesuar kiti sayesinde 
koltukları, perdeleri, arabanızı 
kablolara bağlı kalmadan özgürce 
süpürebilirsiniz.
 • Kolay yerleştirmek için sabit dik durma 
fonksiyonu
 • Kısa şarj süresi: 3 saat (%80 pil 
dolum), 6 saat (%100 pil dolum)
 • Konteyner kapasitesi: 0,9 l
 • Ağırlık: 3 kg

3 kg

SensorBagless

Profi Accessories

BCH 3ALL21 
Serie I 4
Flexxo Kablosuz Dikey Süpürge

Performans
 • 21,6 V 
 • 2400 Watt’lık* bir süpürgenin 
temizleme performansını sağlayan, toz 
torbasız SensorBagless teknolojisi
 • Ekstra uzun kullanım süresi: 50 dakika
 • Bosch Lithium-Ion bataryaları
 • AllFloor HighPower elektrikli fırça 
sayesinde tüm zeminlerde mükemmel 
temizlik 
 • Normal ve zorlu temizlik için 2 farklı 
performans kademesi

Hijyen
 • Filtrenin temizlenmesi gerektiğini 
haber veren LED sinyalli SensorControl 
özelliği

Kullanım Kolaylığı
 • Kolay çıkartılan ve temizlenen süpürme 
başlığı
 • Esnek başlığı ve aksesuar kiti sayesinde 
koltukları, perdeleri, arabanızı 
kablolara bağlı kalmadan özgürce 
süpürebilirsiniz.
 • Her zaman ulaşılabilir, ürüne entegre 
aksesuarlar
 • Kolay yerleştirmek için sabit dik durma 
fonksiyonu
 • Kısa şarj süresi: 3 saat (%80 pil 
dolum), 6 saat (%100 pil dolum)
 • Konteyner kapasitesi: 0,9 l
 • Ağırlık: 3 kg

* Halı ve aralıklı sert zemin toz toplama performansları Bosch BGL 32400 ile karşılaştırıldığında. 

Torbasız SensorBagless™ teknolojisi
SensorBagless™ teknolojisi, üstün temizlik performansı 
için süpürgenin filtrelerinin her zaman maksimum seviyede 

çalışmasını sağlar. Filtre dolduğunda sensör kontrol göstergesinin 
kırmızı ışığı yanar ve sizi uyarır. Filtre temizliği yapıldıktan sonra 
cihaz tekrar maksimum performansa ulaşır.

Geniş aksesuar kiti
Yeni Athlet RuntimePlus kablosuz dik 
şarjlı süpürgenin aksesuar kiti sayesinde 
koltukları, koltuk altlarını, perdeleri ve 
hatta arabanızı kablolara bağlı olmadan 
özgürce süpürüp temizleyebilirsiniz.  

Minimum bakım için SensorControl
Athlet, akıllı sensörleri sayesinde filtrenin 
temizlenmesi gerektiğinde sinyal vererek 
sizi manuel temizlik için uyarır. Böylece 
süpürgenin performansı hiç azalmaz, 
yıllar sonra bile cihazdan maksimum 
performans alırsınız.

Uzun süreli yüksek performans
Athlet süpürgede kullanılan Bosch 
Lityum-İyon bataryalar; tekrar şarj 
edilebilir, uzun ömürlü ve yüksek 
performanslı bataryalardır. Ayrıca  
Bosch ev aletleri ve e-bisikletlerde 
kullanılabilirliği test edilmiştir.

* Bosch 2400 Watt BGL 32400 kodlu elektrikli 
süpürge ile EN60312 standardına göre halı ve 
sert zemin üzerinde toz alma faktörü kıyaslaması 
yapılmıştır.

Her yüzeye uygun derinlemesine 
temizlik
AllFloor HighPower elektrikli fırça, 
dakikada 5000 dönüş yaparak parke, 
halı ve fayans dahil tüm yüzeylerde 
derinlemesine temizlik sağlar.

SensorBagless

BCH 6ATH25
Athlet  
Kablosuz Dikey Süpürge

Performans
 • 25,2 V
 • 2400 Watt’lık bir süpürgenin benzersiz 
temizleme performansını sağlayan  
toz torbasız SensorBagless™ teknolojisi
 • AllFloor HighPower elektrikli fırça 
sayesinde tüm zeminlerde mükemmel 
temizlik
 • Bosch Lithium-Ion şarj edilebilir piller 
sayesinde uzun süre çalışma ve kısa 
sürede şarj olma özelliği
 • 3 performans kademesi:  
Seviye 1: Hafif temizlik işlerinde 
maksimum kullanma süresi 
Seviye 2: Normal temizlik işlerinde orta 
kullanım süresi 
Seviye Turbo: Zor temizlik işlerinde kısa 
kullanım süresi

Hijyen
 • Filtrenin temizlenmesi gerektiğini 
haber veren LED sinyalli SensorControl 
özelliği
 • Dışarıya verilen havayı temizleyen 
hijyenik filtre

Kullanım Kolaylığı
 • Kullanımı, temizliği ve saklanması 
ekstra kolay 
 • Esnek süpürme ucu ile maksimum 
kolay temizleme
 • 60 dakika ekstra uzun süpürme süresi
 • Şarj süresi: 3 saat (%80 pil dolum), 
6 saat (%100 pil dolum)
 • Konteyner kapasitesi: 0,9 l
 • Ağırlık: 3 kg

BBH 22454 
Serie I 4
Readyy’y 2in1 
Kablosuz Dik Şarjlı Süpürge

Performans
 • 2in1: Şarjlı ve el süpürgesini tek bir 
cihazda sunar.
 • Tüm zeminlerin temizliği için uygun 
elektro başlık
 • 2 farklı güç kademesi

Hijyen
 • Yıkanabilir filtre
 • Hem cihazı kaldırma hem de boşaltma 
sırasında kolay kullanım

Kullanım Kolaylığı
 • EasyClean sistemi ve hafif olması 
sayesinde kullanımı, saklanması ve 
temizlemesi ekstra kolay
 • Kolay çıkartılan ve temizlenen süpürme 
başlığı
 • Maksimum esneklik: İnanılmaz esnek 
süpürme ucu sayesinde herhangi bir 
kısıtlama olmadan mobilyaların altı dahil 
her yeri maksimum temizleme
 • Kolay yerleştirmek için sabit dik durma 
fonksiyonu, yer kaplamadan saklanabilme 
ve her yerde kolay şarj edebilme
 • Yeni Ni-MH piller: Yüksek performanslı ve 
çevreye dost batarya
 • Ekstra uzun kullanım süresi: 50 dakika
 • Şarj olma süresi: 12-16 saat
 • Ağırlık: 3,2 kg

BHN 20110
Şarjlı El Süpürgesi

Performans
 • Yüksek hava akım sistemi sayesinde uzun 
ömürlü yüksek temizleme performansı
 • Çevreye dost Ni-MH piller (20,4 V)
 • 16 dakikaya kadar kullanım

Hijyen
 • Yıkanabilir filtre

Kullanım Kolaylığı
 • Kablosuz temizlik
 • Zor yerlere ulaşımı kolaylaştıran dar  
aralık ucu
 • Pil göstergesi
 • Ağırlık: 1,4 kg

BHN 14090
Şarjlı El Süpürgesi

Performans
 • Yüksek hava akım sistemi sayesinde 
uzun ömürlü yüksek temizleme 
performansı
 • Çevreye dost Ni-MH piller (14,4 V)
 • 12 dakikaya kadar kullanım

Hijyen
 • Yıkanabilir filtre

Kullanım Kolaylığı
 • Kablosuz temizlik
 • Zor yerlere ulaşımı kolaylaştıran dar 
aralık ucu
 • Pil göstergesi
 • Ağırlık: 1,2 kg

Kablosuz ve Şarjlı Süpürgeler Kablosuz ve Şarjlı Süpürgeler

HighPower hava akış sistemi
Athlet, etkili santrifüj gücüyle havada 
bulunan tozları başarıyla ayrıştırır 
ve yüksek hava akış kapasitesi sunar.

Yeni

Elektrikli SüpürgelerElektrikli Süpürgeler16 I  I 17



Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Ütüler Ütüler

Üstün performanslı  
Bosch ütülerle zahmetsiz 
mükemmel sonuçlar.
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TDS 8080 TR
Serie I 8 
ProHygienic 
Buhar İstasyonlu Ütü

Performans
 • Güç: 2400 Watt
 • Buhar basıncı: Güvenlik sistemli 7,5 bar
 • 3 yoğun buhar atışıyla 550 gramlık şok 
buhar çıkışı
 • Sabit buhar çıkışı: 120 g/dk
 • AdvancedSteam System: Yeni üstün 
taban tasarımı sayesinde ideal buhar 
dağılımı
 • CeraniumGlissée Pro taban: En iyi 
kayganlık ve çiziğe karşı en yüksek 
dayanıklılık
 • Isınma süresi: 2 dakika
 • “Eco” ayarı sayesinde elektrikten %25, 
sudan %35 tasarruf sağlar.

Kullanım Kolaylığı
 • Otomatik kablo sarıcı
 • HygienicSteam teknolojisi: Sıcaklık, 
buhar basıncı ve kesikli buhar 
teknolojilerinin birleşimi sayesinde 
maksimum hijyen sağlar.
 • VarioComfort: Mükemmel ütüleme 
sonuçları için en sık ütülenen 
kumaş türlerine uygun ısı ve buhar 
kombinasyonunu sağlayan 8 özel 
program
 • i-Temp Advanced: Her türlü ütülenebilir 
kumaşı sürekli ayar değiştirme ihtiyacı 
duymadan, çabuk ve güvenli bir şekilde 
ütüleyebilmeniz için mükemmel ısı ve 
buhar kombinasyonu
 • Calc’nClean Perfect: Buhar 
istasyonlarında bir ilk. Hem ütüyü hem 
kazanı kireçten arındıran temizleme 
sistemi
 • Kireç temizliği hatırlatma sistemi
 • Çıkarılabilir 1,8 litre su tankı: Sürekli 
su ilave edebilme özelliği sayesinde 
kesintisiz ütü yapma imkânı
 • Dikey buharla ütüleme imkânı
 • “Su tankı boş” ve “Buhar hazır” 
göstergeleri 

Güvenlik
 • Güvenli Kilit Sistemi: Taşıma ve 
saklama esnasında ekstra güvenlik 
sağlayan özel kilit sistemi
 • Güvenli otomatik kapanma özelliği 
sayesinde ütü hareketsiz bırakıldığında 
otomatik olarak elektriğini keser ve 
kapanır.

Serie | 4 
Pratik ve güvenilir  
Amacınız ütüyü fişe takmak ve hızlıca 
ütü yapmak ise Serie | 4 tam size göre. EasyComfort ile 
sıcaklık ayarı değiştirmeden güvenle ütü yapabilirsiniz. 

 

Serie | 8 
Güçlü ve profesyonel 
Kot, ipek veya keten; artık hiçbir kumaş türü için 
endişelenmeden mükemmel sonuçlar elde 
edebilirsiniz. 7,5 bar buhar gücü, HygienicSteam 
teknolojisi ve VarioComfort özellikleri sayesinde  
Serie | 8 ProHygienic ütü; beklentilerinizin de  
üzerinde performans sunar.

Serie | 6  
İdealist ve güçlü  
Serie | 6 modelleri farklı ihtiyaçlarınıza en uygun 
çözümü sunabilmek için tasarlandı. VarioComfort 
ProHygienic veya EasyComfort ütü ile üstün ütüleme 
deneyimi sizi bekliyor. 

Buhar İstasyonlu Ütüler Buhar İstasyonlu Ütüler

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Her tür kumaşta en iyi sonuç
Kot, ipek veya keten, artık hiçbiri 
için endişelenmenize gerek yok. 
VarioComfort, en sık ütülenen kumaş 
türlerine uygun 8 özel program sunar.

Maksimum hijyen ve mükemmel 
bakım
Yenilikçi ProHygienic programı, özel 
buhar teknolojisi sayesinde kalın ve 
katlı kumaşlarda bile maksimum hijyen 
sağlar. 

Bosch VarioComfo
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TDS 6080 TR
Serie I 6 
VarioComfort ProHygienic 
Buhar İstasyonlu Ütü

Performans
 • Güç: 2400 Watt 
 • Buhar basıncı: Güvenlik sistemli 6 bar
 • 3 yoğun buhar atışıyla 400 gramlık şok 
buhar çıkışı
 • Sabit buhar çıkışı: 120 g/dk
 • AdvancedSteam System: Yeni üstün 
taban tasarımı sayesinde ideal buhar 
dağılımı
 • CeraniumGlissée Pro taban: En iyi 
kayganlık ve çizilmelere karşı en yüksek 
dayanıklılık
 • Isınma süresi: 2 dakika
 • “Eco” ayarı sayesinde elektrikten %25, 
sudan %35 tasarruf sağlar.

Kullanım Kolaylığı
 • HygienicSteam teknolojisi
 • VarioComfort
 • i-Temp Advanced
 • Calc’nClean Perfect
 • Kireç temizliği hatırlatma sistemi
 • 1,5 litre kapasiteli geniş su tankı: Sürekli 
su ilave edebilme özelliği sayesinde 
kesintisiz ütü yapma imkânı
 • Dikey buharla ütüleme imkânı
 • Hızlı ütüleme için geliştirilmiş 
AdvancedSteam System
 • “Su tankı boş” ve “Buhar hazır” 
göstergeleri 

Güvenlik
 • Güvenli Kilit Sistemi: Taşıma ve saklama 
esnasında ekstra güvenlik sağlayan özel 
kilit sistemi
 • Güvenli otomatik kapanma özelliği 
sayesinde ütü hareketsiz bırakıldığında 
otomatik olarak elektriğini keser ve 
kapanır.

Her zaman doğru ayarda
i-Temp, her türlü ütülenebilir kumaşı, ayar 
değiştirme ihtiyacı duymadan, çabuk ve 
güvenli bir şekilde ütüleyebilmenizi sağlar.

Ütüler Ütüler

Serie | 2 
Hızlı ve kolay  
Sizin için önemli olan ütünüzün sadece işini iyi 
yapması mı? O zaman i-Temp ve Calc’nClean Easy 
özelliklerine sahip Serie | 2 tam da size göre. 

Calc’nClean Perfect
Calc’nClean Perfect, hem ütünüzü hem 
de kazanı kireçten arındıran pratik bir 
temizleme sistemi sunar. 
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Bosch EasyComfo
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Sadece ütüyü fişe takın ve ütüleyin!
EasyComfort ile çamaşırlarınızı önceden 
ayırmanıza gerek kalmaz. Tüm ütülenebilir 
kumaşlarınızı tek ayarda pürüzsüzce 
ütüleyebilirsiniz. 

Olağanüstü kayganlık
Ekstra sert ve kaygan CeraniumGlissée 
tabanın 3 aşamalı tasarımı sayesinde 
zahmetsizce mükemmel ütüleme 
sonuçlarına ulaşırsınız. 

Her zaman doğru ayarda
i-Temp, her türlü ütülenebilir kumaşı, 
ayar değiştirme ihtiyacı duymadan çabuk 
ve güvenli bir şekilde ütüleyebilmenizi 
sağlar. 

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

Serie | 8

Serie | 6

Serie | 4

Serie | 2

TDS 4070
Serie I 4 
EasyComfort Buhar İstasyonlu Ütü

Performans
 • Güç: 2400 Watt 
 • 5,5 bar buhar basıncı
 • 300 gramlık şok buhar çıkışı
 • Sabit buhar çıkışı: 120 g/dk
 • CeraniumGlissée: Çizilmelere karşı 
dayanıklı ve mükemmel kayganlık 
sağlayan taban
 • Isınma süresi: 2 dakika
 • “Eco” ayarı sayesinde buhar gücünden 
ödün vermeden daha az elektrik ve su 
tüketimi

Kullanım Kolaylığı
 • EasyComfort: Sıcaklık ayar değişimine 
gerek olmadan hızlı ve güvenli ütüleme
 • Calc’nClean Easy: Hem ütüyü hem de 
kazanı kireçten arındırma programı
 • Kireç temizliği hatırlatma sistemi
 • 1,3 litre kapasiteli geniş su tankı: 
Sürekli su ilave edebilme özelliği 
sayesinde kesintisiz ütü yapma imkânı
 • Dikey buharla ütüleme imkânı
 • Kablo saklama bölmesi 

Güvenlik
 • Güvenli otomatik kapanma özelliği 
sayesinde ütü hareketsiz bırakıldığında 
otomatik olarak elektriğini keser ve 
kapanır.

TDS 2140
Serie I 2 
Buhar İstasyonlu Ütü

Performans
 • Güç: 2400 Watt
 • 4,5 bar buhar basıncı
 • 220 gramlık şok buhar çıkışı
 • Sabit buhar çıkışı: 110 g/dk
 • PalladiumGlissée: Çizilmelere karşı 
yüksek dayanıklı ve ultra kaygan taban
 • “Eco” ayarı sayesinde buhar gücünden 
ödün vermeden daha az elektrik ve su 
tüketimi

Kullanım Kolaylığı
 • i-Temp Advanced: Tüm ütülenebilir 
kumaşlarınız için mükemmel ısı ve 
buhar kombinasyonu
 • Calc’nClean Easy: Hem ütüyü hem 
de su haznesini kireçten arındırma 
programı
 • Kireç temizliği hatırlatma sistemi
 • 1,5 litre kapasiteli geniş su tankı: 
Sürekli su ilave edebilme özelliği 
sayesinde kesintisiz ütü yapma imkânı
 • Dikey buharla ütüleme imkânı
 • Kablo saklama bölmesi 

Güvenlik
 • Güvenli otomatik kapanma özelliği 
sayesinde ütü hareketsiz bırakıldığında 
otomatik olarak elektriğini keser ve 
kapanır.

TDN 1010 N
Home Professional 
Aktif Ütü Masası

Performans
 • Güç: 21 Watt

Buhar Hava Emiş Fonksiyonu
 • Yoğun buharı emerek yoğuşma ve 
damlama olmasını önler.
 • Çamaşırın kaymasını önleyerek kolay 
ütülenmesini sağlar.

Hava Üfleme Fonksiyonu
 • Ütü ve masa arasında hava yastığı 
oluşturarak hassas kumaşların 
korunmasını sağlar.
 • Ütülenemeyen kıyafet ve tekstillerin 
havalandırılmasına yardımcı olur.

Kullanım Kolaylığı
 • Keten ütü masası kılıfı
 • 75-100 cm arası 6 farklı yükseklik ayarı
 • 7,5 kg taşıma kapasiteli geniş ütü ve  
buhar istasyonu koyma yeri
 • Kaymayan ayaklar
 • 1,7 m elektrik kablosu

TDI 9532 22V
Buhar Motorlu Ütü

Performans
 • Güç: 3200 Watt (maksimum)
 • Entegre buhar motoru sayesinde 
çamaşırlarınıza çok daha iyi nüfuz eden 
yoğun buhar çıkışı
 • Şok buhar çıkışı: 230 g/dk
 • Sabit buhar çıkışı: 65 g/dk
 • AutoSteam: Seçilen ütüleme ısısına göre 
buhar çıkışını otomatik olarak ayarlar.
 • AdvancedSteam Sistemi: Yeni üstün 
taban tasarımı sayesinde ideal buhar 
dağılımı
 • İdeal buhar dağılımı ve mükemmel 
kayganlık sağlayan CeraniumGlissée 
taban

Kullanım Kolaylığı
 • VarioComfort: Mükemmel sonuçlar için 
organize edilmiş otomatik programlar
 • i-Temp: Mükemmel ısı ve buhar 
kombinasyonu
 • AntiShine: Koyu renkli ve hassas 
kumaşlarınızda parlama riskini ortadan 
kaldırır.
 • 4AntiCalc: Kendi kendini temizleme, 
Calc’n Clean sistemi, entegre anti kireç 
kartuşu ve kireç arındırma solüsyonu 
sayesinde ütünüzü kireçten korumanın 
4 kat etkili çözümü
 • Su haznesi kapasitesi: 310 ml
 • Ekstra uzun 2,5 m kablo 

Güvenlik
 • SensorSteam teknolojisi ile 
dokunduğunuz anda çalışmaya ve 
buhar üretmeye başlar, bıraktığınızda 
ise kapanır.

Buhar İstasyonlu Ütüler Buharlı Ütüler

TDA 5028 110
Buharlı Ütü

Performans
 • Güç: 2800 Watt
 • 180 g/dk şok buhar çıkışı
 • Kademeli buhar ayarı
 • 3 AntiCalc: 3 ayrı anti kireç sistemi

Güvenlik
Güvenli otomatik kapanma özelliği 

Kullanım Kolaylığı
 • İdeal buhar dağılımı ve mükemmel 
kayganlık sağlayan CeraniumGlissée 
taban
 • Damlama emniyeti
 • Su haznesi kapasitesi: 350 ml
 • Su doldurma kabı
 • 2,5 m kablo

TDA 3024 010
Buharlı Ütü

Performans
 • Güç: 2400 Watt (maksimum)
 • Şok buhar çıkışı: 150 g/dk
 • Sabit buhar çıkışı: 40 g/dk
 • Advanced Steam System: Yeni üstün 
taban tasarımı sayesinde ideal buhar 
dağılımı

Kullanım Kolaylığı
 • Her yöne kırışıksız ve pürüzsüz ütü için 
çok yönlü CeraniumGlissée taban
 • Rahat ütüleme için ergonomik tasarım
 • Yakalar ve düğme araları gibi 
ütülenmesi zor bölgeler için sivri  
ütü tabanı
 • 3 AntiCalc: 3 ayrı anti kireç sistemi
 • Damlama emniyeti
 • Su haznesi kapasitesi: 320 ml
 • 2 m kablo

Ütüler Ütüler22 I  I 23



Yiyecek Hazırlama Yiyecek Hazırlama

Mutfakta harikalar  
yaratmanızı sağlayacak 
yardımcılarınızla tanışın.
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Mutfağınızda teknoloji ve 
tasarım harikası profesyonel 
bir yardımcıya yer açın.
60 yıllık Bosch tecrübesiyle üretilen IF tasarım ödüllü yeni OptiMUM mutfak makinesi, 
üstün teknolojileri ve muhteşem tasarımı ile mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. 

Yiyecek Hazırlama Yiyecek Hazırlama26 I  I 27



3 boyutta karıştırma
3 boyutta karıştırma ve 
yoğurma özelliği sayesinde 
haznenin kenarlarında 
malzeme kalması engellenir.

SensorControl Plus
Ekşi maya yoğururken veya krema ve 
yumurta beyazı çırparken karışımın 
tam kıvamına geldiğini anlayıp 
otomatik olarak durur.

Dahili sayaç
Tariflerinizi kusursuz şekilde 
rahatça hazırlayabilmeniz 
için süreyi kendiniz 
ayarlayabilirsiniz. Makine geri 
sayımdan sonra otomatik 
olarak durur.

Renkli kodlama
Renkli kodlama özelliği sayesinde 
makinenin aksesuarlarını 
nereye takacağınızı rahatça 
bulabilirsiniz.

Ekstra güçlü
1500 Watt’lık motoru ve akıllı 
yoğurma sensörü sayesinde 
kusursuz hamurlar sunar.

Dahili tartı 
Dahili tartısı sayesinde kullanacağınız 
bütün malzemeleri cihazın haznesinde 
tartabilir, böylece zamandan  
tasarruf edersiniz.

MUM 9YX5S12
OptiMUM  
Mutfak Makinesi

 • Güç: 1500 Watt
 • 5,5 litre kapasiteli paslanmaz çelik karıştırma kabı
 • 3 farklı boyutta karıştırma ve yoğurma sayesinde 
mükemmel sonuçlar
 • 7 farklı hız seçeneği 
 • Akıllı Yoğurma Sensörü: Yoğun kıvamlı ve yüksek miktarda 
hamurlarda bile hızı her daim sabit tutan akıllı sensörler ile 
hızlı ve kusursuz sonuçlar
 • Dahili tartısı sayesinde kullanacağınız bütün malzemeleri 
cihazın haznesinde tartabilirsiniz.
 • Renkli kodlama sayesinde birbirinden farklı çok sayıda 
aksesuarı kolayca nereye takacağınızı bulabilirsiniz.
 • Dahili sayaç sayesinde tarifleriniz için ayarladığınız süre için 
makine geri sayımdan sonra kendiliğinden durur.
 • EasyArmLift: Rahat ve kolayca kaldırılabilen cihaz gövdesi
 • Dayanıklı alüminyum döküm gövde
 • Kusursuz hamur çırpıcı, krema ve yumurta beyazlarını 
mükemmele yakın çırpabilmek için yüksekliği ayarlanabilen 
metal çırpıcı; yüksek performanslı yoğurma kancası ve kalın 
camlı ısıya dayanıklı 2,3 litre kapasiteli blender haznesi
 • Yüksek kalitede dokunuş ve kullanım için fırçalanmış 
paslanmaz çelikten aksesuar bölme kapakları
 • Elektronik güvenlik şalteri motorun kendiliğinden 
çalışmasını engeller.
 • Cihazın kablosunu otomatik saran saklama sistemi
 • Tezgâh üzerinde kaymadan çalışmayı sağlayan kauçuk 
sabitleme ayakları

Mutfak Makinesi

Yiyecek Hazırlama Yiyecek Hazırlama28 I  I 29



MUM 58020
CreationLine 
Mutfak Makinesi

 • Güç: 1000 Watt
 • 3,9 litre kapasiteli paslanmaz çelik 
karıştırma kabı
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma 
uçları
 • 3 farklı kalınlıkta doğrama diski 
(dilimleme, doğrama, kesme)
 • 1,25 l mikser
 • 50’den fazla aksesuarıyla sınırsız 
tarifler
 • 7 farklı hız seçeneği
 • 3 değişik pozisyonda çalışabilen 
motorlu, çok fonksiyonlu kol
 • Multi motion drive: 3 boyutta 
karıştırma
 • LED gösterge
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak
 • Koyu gri aksesuar çantası
 • Renk: Mint yeşili

MUM 58720
CreationLine 
Mutfak Makinesi

 • Güç: 1000 Watt
 • 3,9 litre kapasiteli paslanmaz çelik 
karıştırma kabı
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma 
uçları
 • 3 farklı kalınlıkta doğrama diski 
(dilimleme, doğrama, kesme)
 • 1,25 l mikser
 • 50’den fazla aksesuarıyla sınırsız 
tarifler
 • 7 farklı hız seçeneği
 • 3 değişik pozisyonda çalışabilen 
motorlu, çok fonksiyonlu kol
 • Multi motion drive: 3 boyutta 
karıştırma
 • LED gösterge
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak
 • Koyu gri aksesuar çantası
 • Renk: Kırmızı

Mutfağının şefi olmak isteyenler için  
Bosch mutfak makinelerini tasarladık. 
Bosch mutfak makineleri, üstün performansı ve şık tasarımıyla göz dolduruyor.

Bosch’un pratik ve estetik çözümler sunan mutfak makineleriyle yemek yapmak şimdi çok daha zevkli! Yiyecekleri çok daha pratik  
bir şekilde hazırlamanıza yardımcı olarak yemek yapma sürecini hızlandıran Bosch mutfak makineleriyle hem size zaman kalıyor  
hem de yaptığınız yiyecekler daha lezzetli oluyor. 

Mutfağının şefi olmak isteyenler  
için Bosch mutfak makinelerini 
tasarladık.
Reddot tasarım ödüllü Bosch mutfak makineleri, PlanetaryMixing (3 boyutta karıştırma) 
özelliği ile haznenin kenarlarında malzeme kalmasını engeller ve üstün performansı 
ile mükemmel sonuçlar sunar. Üstelik cıvıl cıvıl renkleri ve şık tasarımları ile 
mutfaklarınızı renklendirir.

Mutfak Makineleri

MUM 58K20
CreationLine 
Mutfak Makinesi

 • Güç: 1000 Watt
 • 3,9 litre kapasiteli paslanmaz çelik 
karıştırma kabı
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma uçları
 • 3 farklı kalınlıkta doğrama diski 
(dilimleme, doğrama, kesme)
 • 1,25 l mikser
 • 50’den fazla aksesuarıyla sınırsız tarifler
 • 7 farklı hız seçeneği
 • 3 değişik pozisyonda çalışabilen motorlu, 
çok fonksiyonlu kol
 • Multi motion drive: 3 boyutta karıştırma
 • LED gösterge
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak
 • Koyu gri aksesuar çantası
 • Renk: Toz pembe

MUM 58920 
CreationLine 
Mutfak Makinesi

 • Güç: 1000 Watt
 • 3,9 litre kapasiteli paslanmaz çelik 
karıştırma kabı
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma uçları
 • 3 farklı kalınlıkta doğrama diski 
(dilimleme, doğrama, kesme)
 • 1,25 l mikser
 • 50’den fazla aksesuarıyla sınırsız tarifler
 • 7 farklı hız seçeneği
 • 3 değişik pozisyonda çalışabilen motorlu, 
çok fonksiyonlu kol
 • Multi motion drive: 3 boyutta karıştırma
 • LED gösterge
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak
 • Koyu gri aksesuar çantası
 • Renk: Vanilya beji
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MUM 54P00
StartLine 
Mutfak Makinesi

 • Güç: 900 Watt
 • 3,9 litre kapasiteli paslanmaz çelik 
karıştırma kabı
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma 
uçları
 • 50’den fazla aksesuarıyla sınırsız 
tarifler
 • 7 farklı hız seçeneği
 • 3 değişik pozisyonda çalışabilen 
motorlu, çok fonksiyonlu kol
 • Multi motion drive: 3 boyutta 
karıştırma
 • LED gösterge
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak
 • Koyu gri aksesuar çantası
 • Renk: Beyaz/Mor

MUM 54G00
StartLine 
Mutfak Makinesi

 • Güç: 900 Watt
 • 3,9 litre kapasiteli paslanmaz çelik 
karıştırma kabı
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma 
uçları
 • 50’den fazla aksesuarıyla sınırsız 
tarifler
 • 7 farklı hız seçeneği
 • 3 değişik pozisyonda çalışabilen 
motorlu, 
çok fonksiyonlu kol
 • Multi motion drive: 3 boyutta 
karıştırma
 • LED gösterge
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak
 • Koyu gri aksesuar çantası
 • Renk: Beyaz/Yeşil

MUM 54I00
StartLine 
Mutfak Makinesi

 • Güç: 900 Watt
 • 3,9 litre kapasiteli paslanmaz çelik 
karıştırma kabı
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma 
uçları
 • 50’den fazla aksesuarıyla sınırsız 
tarifler
 • 7 farklı hız seçeneği
 • 3 değişik pozisyonda çalışabilen 
motorlu, 
çok fonksiyonlu kol
 • Multi motion drive: 3 boyutta 
karıştırma
 • LED gösterge
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak
 • Koyu gri aksesuar çantası
 • Renk: Beyaz/Turuncu

MUZ 5PP1
Makarna Tutkusu Aksesuar Seti

 • Lazanya için MUZ 5NV1 kullanılır.
 • Geniş makarnalar için MUZ 5NV2 kullanılır. 
 • İnce makarnalar için MUZ 5NV3 kullanılır. 
(Harici olarak satılır.)
 • MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 45FV1
Sebze ve Meyve Presi

 • Kıyma aksesuarı ile birlikte kullanılır.
 • MUM4 ve MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 5BS1
Kurabiye Aşkı Aksesuar Seti

 • Bisküvi-kurabiye şekillendirici
 • Kıyma aksesuarı ve adaptörü
 • Plastik hamur kâsesi
 • MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 5MX1
Plastik Blender Aksesuarı

 • MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 45SV1
Bisküvi/Kurabiye Şekillendirici

 • Kıyma aksesuarı ile birlikte kullanılır.
 • MUM4 ve MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 5VL1
Makarna Tutkusu Aksesuar Seti

 • İnce-kalın kesme diski
 • İnce-kalın rendeleme diski
 • İnce-kalın dilimleme diski
 • Patates diski
 • Asya türü sebze diski

MUZ 5FW1
Kıyma Aksesuarı (Adaptörsüz)

 • MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 45LS1
Kıyma Diski Seti

 • 3 mm ve 6 mm’lik kıyma diski seti
 • MUM4 ve MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 5ZP1
Narenciye Sıkacağı

 • MUM5 modelleri ile uyumlu

MUZ 5KR1
Plastik Hamur Kâsesi

 • MUM5 modelleri ile uyumlu

MUM 44R1
Mutfak Makinesi

 • Güç: 500 Watt
 • 3,9 litre paslanmaz çelik karıştırma 
kabı
 • 1 kg’a kadar unlu karışım ve 2,7 kg 
malzeme karıştırma kapasitesi
 • Yoğurma ucu, çırpma ve karıştırma 
uçları
 • Doldurma yardımlı kirlenmeye karşı 
koruyan şeffaf kapak 
 • Ekstra aksesuar ile kapsamı 
genişletilebilir.
 • Renk: Kırmızı

Mutfak Makinesi AksesuarlarıMutfak Makineleri
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Yemek yapmanın en kolay yolu: 
AutoCook Pro.
Yeni profesyonel pişirici AutoCook Pro’nun çok fonksiyonlu hazır otomatik programları 
sayesinde lezzetli yemekler pişirmek artık çok kolay. İster tarif kitabı, ister mobil 
uygulaması ile her seferinde mükemmel sonuç garanti.

AutoCook Mobil uygulaması
AutoCook mobil uygulaması ile 
yapmak istediğiniz tariflerin malzeme 
listesine, adım adım pişirme tarifine, 
videolarına ulaşabilir; ihtiyaç listesi 
oluşturabilir, beğendiğiniz tarifleri 
paylaşabilirsiniz.

Düdüklü tencere özelliği
AutoCook Pro’nun düdüklü 
tencere fonksiyonunda; kolay 

pişen malzemeler için düşük buhar 
basıncı, zor pişen malzemeler için 
yüksek buhar basıncını seçebilirsiniz.

Pressure cookingPressure cooking

100’den fazla tarif içeren  
özel yemek kitabı
AutoCook Pro için özel olarak hazırlanmış 
tarif kitabı; sunduğu özet bilgiler, adım 
adım yönlendirmeler ve püf noktalar 
sayesinde cihazı, programları, tanıyıp 
mükemmel lezzetlere en kolay ve hızlı 
şekilde ulaşmanızı sağlar.

İndüksiyon teknolojisi
AutoCook Pro, indüksiyon 
teknolojisi sayesinde hızlı 

ısınır ve yemeğin her tarafına homojen 
biçimde ısı dağılımı sağlayarak hızlı ve 
mükemmel sonuçlar sunar.

InductionInduction
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MUC 88B68 TR
AutoCook Pro  
Çok Fonksiyonlu 
Profesyonel Pişirici

Performans
 • Güç: 1200 Watt
 • Çok fonksiyonlu; pişirme, kızartma, 
buharda pişirme, yoğurt ve reçel 
yapma, sous vide pişirme, fırınlama ve 
çok daha fazlası
 • Düdüklü tencere özelliği: Kolay pişen 
malzemeler için düşük buhar basıncı, 
zor pişen malzemeler için yüksek buhar 
basıncı seçme imkânı
 • İndüksiyon teknolojisi sayesinde cihaz 
hızlı ısınır ve yemeğin her tarafına 
homojen ısı dağılımı sağlar.
 • İdeal ısı ve sürelerin tanımlandığı 50 
adet pişirme programı
 • 100’den fazla tarifi adım adım anlatan 
yemek kitabı hediyesi ve mobil 
uygulama (App) desteği
 • İdeal pişirme sonuçları için 5°C’lik 
hassas aralıklarla manuel pişirme 
sıcaklığı ayarlayabilme
 • Program 1 ve Program 2: Hafıza özelliği 
ile 2 adet favori tarifinizi ve pişirme 
sürelerini kaydedebilme
 • Zamanlayıcı: AutoCook’u daha sonra 
çalışmak üzere ayarlayabilme

Aksesuar
 • Yapışmaz özellikli geniş 5 litrelik hazne
 • Kızartmalar için fritöz sepeti, spatula, 
ölçü kabı ve karıştırmak için kaşık 
 • Bütün aksesuarlar bulaşık makinesinde 
yıkanabilir. 

Güvenlik
 • Çocuk kilidi
 • Yanma risklerini ortadan kaldıran ısı 
yalıtımlı yüzey
 • Kaymayı önleyen kauçuk ayaklar
 • Boyutlar (mm): 1160 x 285 x 185 

Malzeme ve Tasarım
 • Gıda ile temas eden hiçbir yüzey BPA 
içermez.
 • Renk: Metalik/Siyah

AutoCook Çok Fonksiyonlu Profesyonel Pişirici

InductionInduction Pressure cookingPressure cooking
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1- Açma/Kapama Tuşu
2- Gecikmeli Başlatma 
12 saate kadar gecikmeli başlatma yapabilirsiniz.
3- Başlat Tuşu
4- Durdur/İptal 
Bir programı durdurmak ya da bir ayarı sıfırlamak için kullanılır.
5- Bana Özel 
Süre ve sıcaklığı manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
6- Program 1 ve 2 
Favori yemeğinizin pişme süresi ve sıcaklık ayarını hafızaya 
kaydedebilirsiniz. 
7- Pişirme Programı Seçim Tuşu 
15 temel programdan birini seçebilirsiniz.
8- Kısa, Orta, Uzun 
Pişirme süresini kısa, orta ya da uzun olarak belirleyebilirsiniz.
9- Zamanlayıcı 
Pişirme süresini manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
10- Manuel Sıcaklık Ayarı 
Pişirme sıcaklığını manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
11- Düdüklü Tencere Basınç Seçim Tuşu 
Yüksek veya düşük basınç seçimi yapabilirsiniz.
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MCM 3501M
Kompakt Mutfak Robotu 

 • Güç: 800 Watt
 • 500 gr un ve maksimum 0,8 kg 
malzeme kapasiteli 2,3 litre hazne
 • 1 litre kapasiteli polikarbon karıştırma 
kabı
 • Çift taraflı 2’şer adet dilimleme (kalın 
ve ince) ve rendeleme diski (kalın ve 
ince)
 • Paslanmaz çelik, çok fonskiyonlu bıçak
 • Paslanmaz çelik diskler
 • 2 hız ayarı ve darbeli çalıştırma özelliği 
ile kısa sürede kusursuz sonuçlar
 • Soğuk içecekleriniz için buz kırma 
özelliği
 • Kahve çekirdeği, sert peynir çeşitleri, 
baharat, taneli yemişler ve buz 
küplerini kesip doğramak için özel 
bıçak
 • 6’lı bıçağı ile baharat, peynir, soğan 
ve sarımsaklar, hızlı ve kusursuzca 
doğranır.
 • Hamur yoğurma aparatı
 • Krema ve yumurta beyazı çırpmak için 
çırpıcı

MCM 3201B
Kompakt Mutfak Robotu 

 • Güç: 800 Watt
 • Paslanmaz çelik, çok fonskiyonlu 
doğrayıcı bıçağı
 • 500 gr un ve maksimum 0,8 kg 
malzeme kapasiteli 2,3 litre hazne
 • 1 litre kapasiteli polikarbon karıştırma 
kabı
 • Soğuk içecekleriniz için buz kırma 
özelliği
 • Çift taraflı 2’şer adet dilimleme (kalın 
ve ince) ve rendeleme diski (kalın ve 
ince)
 • Paslanmaz çelik diskler
 • Krema ve yumurta beyazı çırpmak için 
çırpıcı
 • Kapak ve karıştırma kabı emniyet kilidi
 • Kaymayı engelleyen lastik ayaklar 
sayesinde sarsıntısız çalışma özelliği
 • Aksesuarların hepsi hazneye 
yerleşebildiğinden kompakt kullanım 
sunar ve mutfakta fazla yer kaplamaz.
 • Kablo dolama yeri

MCM 4000
Styline  
Kompakt Mutfak Robotu

 • Güç: 700 Watt
 • Entegre aksesuar çekmecesi
 • 2 farklı hız kademesi ve “Anlık çalıştırma” 
fonksiyonu
 • 500 g şeffaf plastik karıştırma kabı, 
maksimum 1,5 kg unlu karışım kapasitesi
 • Paslanmaz çelik kesme diskleri
 • Çok amaçlı çelik parçalayıcı bıçak ve 
çırpma diski
 • İnce ve kalın kesme diskleri, kalın 
rendeleme diski
 • Kesme ve rendeleme disklerini takma 
ünitesi

Kompakt Mutfak Robotları

SuperSilent

MFQ 40303

SuperSilent

MFQ 40302

MFQ 4030 K

MFQ 4080
Mikser Seti

 • Güç: 500 Watt
 • 5 farklı hız kademesi
 • “Anlık çalıştırma” ve “Turbo” 
fonksiyonları
 • Özel tasarımlı çelik karıştırma uçları 
sayesinde mükemmel çırpma ve 
karıştırma özelliği
 • Çelik blender ayağı
 • 2 adet hamur yoğurma ayağı
 • Çelik bıçaklı XL doğrayıcı aksesuarı
 • Kapaklı, ölçekli karıştırma kabı
 • Renk: Beyaz/Gri

MFQ 3030 
El Mikseri

 • Güç: 350 Watt
 • 4 farklı hız kademesi
 • “Anlık çalıştırma” ve “Turbo” fonksiyonları
 • 2 adet hamur yoğurma ayağı
 • 2 adet karıştırma ayağı
 • Renk: Beyaz

MFQ 40302 / MFQ 4030K / MFQ 40303
El Mikseri

 • Güç: 500 Watt
 • Paslanmaz çelik ön yüzeyi ile zarif tasarım
 • 5 farklı hız kademesi
 • “Anlık çalıştırma” ve “Turbo” fonksiyonları
 • 2 adet çırpma ucu
 • 2 adet hamur yoğurma ayağı

MFQ 40302
 • Renk: Mint yeşili

 
MFQ 4030 K
 • Renk: Toz pembe

MFQ 40303
 • Renk: Kırmızı 
 

MFQ 2420B / MFQ 24200
El Mikseri

 • Güç: 400 Watt
 • Paslanmaz çelik ön yüzeyi ile zarif 
tasarım
 • 4 farklı hız kademesi
 • 2 adet çırpma ucu
 • 2 adet hamur yoğurma ayağı
 • “Anlık çalıştırma” ve “Turbo” 
fonksiyonları

MFQ 2420B
 • Renk: Siyah

 
MFQ 24200
 • Renk: Beyaz

Mikserler

MFQ 24200

MFQ 2420B
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Mutfağınızı işin profesyonellerine 
emanet edin. 
Yenilikçi bıçak tasarımları ve güçlü motorları sayesinde Bosch el blenderleri ile mutfakta 
işler hızlıca halledilir. Üstelik ergonomik tasarımları sayesinde her şey kontrolünüz altında. 

12 x Speed12 x Speed

12 x Speed12 x Speed

12 x Speed12 x Speed

MSM 67190
ErgoMixx  
El Blender Seti

 • Güç: 750 Watt
 • 12 farklı hız seçeneği
 • Tek dokunuşla üstün performans 
sağlayan “Turbo” ayarı
 • Yenilikçi 4 kanatlı bıçak tasarımı ile 
mükemmel sonuçlar
 • Sessiz, sarsıntısız motor
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Doğrama, dilimleme ve rendeleme 
bıçaklı mutfak robotu aksesuarı
 • Ölçekli şeffaf karıştırma kabı
 • Paslanmaz çelik çırpma ayağı
 • Renk: Siyah

MSM 87140
MaxoMixx  
El Blender Seti

 • Güç: 750 Watt
 • 12 farklı hız seçeneği
 • Tamamen çelik tasarımlı premium gövde
 • Sıçratmayı önleyen yenilikçi bıçak 
tasarımı
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar bulaşık 
makinesinde yıkanabilir. 
 • Taze baharatlar, fındık, fıstık, ceviz, 
soğan, et, peynir gibi yiyeceklerin kolay 
bir şekilde parçalanmasını sağlayan XL 
doğrayıcı
 • Ölçekli şeffaf karıştırma kabı
 • Renk: Siyah

MSM 67170
Ergomixx  
El Blender Seti

 • Güç: 750 Watt
 • 12 farklı hız seçeneği
 • “Normal” ve “Turbo” hız ayar seçenekleri
 • Yenilikçi 4 kanatlı bıçak tasarımı ile 
mükemmel sonuçlar
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar bulaşık 
makinesinde yıkanabilir.
 • Hareket özgürlüğü sağlayan burgulu kablo 
sistemi
 • Taze baharatlar, fındık, fıstık, ceviz, 
soğan, et, peynir gibi yiyeceklerin kolay 
bir şekilde parçalanmasını sağlayan mini 
doğrayıcı
 • Ölçekli şeffaf mikser kabı
 • Dayanıklı çelik blender ayağı
 • Paslanmaz çelik çırpma ayağı
 • Doğrayıcı için ayrı buz kırma bıçağı
 • Renk: Siyah

MSM 89160
MaxoMixx  
El Blender Seti

 • Güç: 1000 Watt
 • 12 farklı hız seçeneği ve “Turbo” 
özelliği
 • Tamamen çelik tasarımlı premium 
gövde
 • Dayanıklı QuattroBlade Pro bıçak 
sistemi
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Taze baharatlar, fındık, fıstık, ceviz, 
soğan, et, peynir gibi yiyeceklerin kolay 
bir şekilde parçalanmasını sağlayan XL 
doğrayıcı
 • Ölçekli şeffaf karıştırma kabı ve 
paslanmaz çelik çırpma teli
 • Renk: Siyah

12 x Speed12 x Speed

El Blenderleri
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MSM 66150
Ergomixx 
El Blender Seti

 • Güç: 600 Watt
 • 12 farklı hız seçeneği
 • “Normal” ve “Turbo” hız ayar 
seçenekleri
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Taze baharatlar, fındık, fıstık, ceviz, 
soğan, et, peynir gibi yiyeceklerin kolay 
bir şekilde parçalanmasını sağlayan 
mini doğrayıcı
 • Ölçekli şeffaf mikser kabı
 • Dayanıklı çelik blender ayağı
 • Paslanmaz çelik çırpma ayağı 
 • Renk: Beyaz/Gri

MSM 2410K
CleverMixx 
El Blenderi

 • Güç: 400 Watt
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir. 
 • Ergonomik tutma yeri
 • Yenilikçi 4 kanatlı bıçak tasarımı ile 
mükemmel sonuçlar
 • Ölçekli şeffaf mikser kabı
 • Sıçramayı engelleyen özel tasarım 
karıştırma ayağı
 • Renk: Pembe

MSM 64110
Ergomixx 
El Blenderi

 • Güç: 450 Watt 
 • “Normal” ve “Turbo” hız ayar 
seçenekleri
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Ölçekli şeffaf mikser kabı
 • Dayanıklı çelik blender ayağı
 • Renk: Beyaz/Kırmızı

MSM 64010
Ergomixx 
El Blenderi

 • Güç: 450 Watt 
 • “Normal” ve “Turbo” hız ayar 
seçenekleri
 • Motor aksamı hariç tüm parçalar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Ölçekli şeffaf mikser kabı
 • Paslanmaz çelik bıçaklı, ısıya karşı 
dirençli plastik ayak
 • Renk: Beyaz/Kırmızı

12 x Speed12 x Speed

MMR 15A1
Doğrayıcı

 • Güç: 550 Watt
 • Bulaşık makinesinde yıkanabilen, 
mikrodalga kullanımına uygun  
1500 ml cam hazne
 • Buz kırma bıçağı
 • Parçalama bıçağı
 • Kablo sarma yeri
 • Çırpma diski
 • Renk: Beyaz/Antrasit

MMR 08R2 / MMR 08A1
Doğrayıcı

 • Güç: 400 Watt
 • Kapasite: 800 ml
 • Bulaşık makinesinde yıkanabilen, 
mikrodalga kullanımına uygun  
polikarbon karıştırma kabı
 • Parçalama bıçağı
 • Kablo sarma yeri
 • Çırpma diski

MMR 08R2
 • Renk: Kırmızı/Gri

 
MMR 08A1
 • Renk: Beyaz/Antrasit

3.5

MFW 67440
ProPower  
Kıyma Makinesi

 • Kilitli motor gücü: 2000 Watt
 • Güç: 700 Watt
 • Kıyma kapasitesi: 3,5 kg/dk
 • 3 adet kıyma diski (3 mm/4,8 mm/8 
mm kalınlığında)
 • Dilimleme aksesuarı, 2 adet kesme 
diski
 • Geri alma fonksiyonu
 • Büyük tepsi ve ittirme aparatı
 • Aksesuarlar için entegre yerleştirme 
sistemi
 • İçli köfte ve sosis yapma aparatı
 • Renk: Siyah

MFW 45020 / MFW 3520W
ProPower  
Kıyma Makinesi

 • 2 adet kıyma diski (4 mm/8 mm 
kalınlığında)
 • İçli köfte ve sosis/sucuk yapma aparatı
 • Büyük tepsi ve ittirme aparatı
 • Aksesuarlar için entegre yerleştirme 
sistemi
 • Vakumlu ayakları sayesinde kaymadan 
çalışma
 • Kolay kaldırılabilir
 • Renk: Beyaz

 
MFW 45020
 • Kilitli motor gücü: 1600 Watt
 • Güç: 500 Watt
 • Kıyma kapasitesi: 2,7 kg/dk
 • Geri alma fonksiyonu

 
MFW 3520W
 • Kilitli motor gücü: 1500 Watt
 • Güç: 500 Watt
 • Kıyma kapasitesi: 1,8 kg/dk

2.7

5

Diğer Küçük Ev AletleriEl Blenderleri

MMR 08A1

MFW 3520W

MMR 08R2

MFW 45020
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TFB 4431 V
Tost Makinesi

 • Güç: 2000 Watt 
 • Çok fonksiyonlu: Alt-üst ısıtma 
sayesinde tost makinesi ve ızgara, 
tam açılma özelliği sayesinde ise 
barbekü gibi kullanılabilir.
 • Geniş 328 mm x 238 mm’lik 
pişirme alanı
 • Çift taraflı kullanılabilen, dayanıklı 
döküm ızgara plakaları
 • 2 ayrı termostat ile farklı ısılarda 
ayarlanabilen alt ve üst ızgara 
plakaları
 • Gösterge ışığı
 • Entegre aksesuar: Tepsi          
 • Çıkarılıp bulaşık makinesinde 
yıkanabilen plakalar
 • Dikey pozisyonda, yerden tasarruflu 
bir şekilde saklama imkânı
 • Renk: Antrasit

TFB 4402 V
Tost Makinesi

 • Güç: 1800 Watt
 • Çok fonksiyonlu: Alt-üst ısıtma sayesinde 
tost makinesi, ızgara veya sıcak tutma 
amaçlı kullanılabilir. 
 • Geniş 328 mm x 238 mm’lik pişirme alanı
 • Yapışmayan özel kaplamalı plakalar
 • Gösterge ışığı
 • Çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabilen 
plakalar
 • Dikey pozisyonda, yerden tasarruflu bir 
şekilde saklama imkânı
 • Renk: Kırmızı

Tost Makineleri

TAT 6A803

TAT 6A004

TAT 8612
Styline 
Ekmek Kızartma Makinesi  

 • Güç: 860 Watt
 • “Mirror Heating” nar gibi kızarmış 
ekmekler için özel ısıtma fonksiyonu
 • “Auto Heat” kontrolü: Uzun süreli 
ekmek kızartma işleminde elektronik 
sensörlü kızartma fonksiyonu
 • 2 dilim ekmek kapasiteli
 • Tekrar ısıtma, hafıza fonksiyonları için 
dijital gösterge
 • Buz çözme özelliği
 • “İptal” tuşu
 • Ekmeğin her tarafının eşit 
kızartılabilmesi için tasarlanmış 
“otomatik ortalama” özelliği
 • Entegre paslanmaz çelik ısıtma teli
 • Kızartma sonunda ekmek dilimlerinin 
rahatça alınmasını sağlayan “High-lift” 
özelliği
 • Ekmek dilimi sıkıştığında devreye giren 
“otomatik kapanma” emniyeti
 • Çıkartılabilen kırıntı çekmecesi
 • Renk: Mint yeşili

TAT 6A913 / TAT 6A113
ComfortLine  
Kompakt Ekmek Kızartma Makinesi

 • Güç: 1090 Watt
 • 2 dilim ekmek kapasiteli
 • Elektronik sensörlü kızartma derecesi 
ayarı
 • Damak zevkine göre kademeli kızartma 
ayarı
 • Buz çözme özelliği
 • Kızartma sonunda ekmek dilimlerinin 
rahatça alınmasını sağlayan “High-lift” 
özelliği
 • Çıkartılabilen kırıntı çekmecesi
 • “İptal” tuşu
 • Ekmek dilimi sıkıştığında devreye giren 
“otomatik kapanma” emniyeti

TAT 6A913
 • Renk: Paslanmaz çelik/Siyah

 
TAT 6A113
 • Renk: Siyah

TAT 6A803 / TAT 6A004
ComfortLine  
Ekmek Kızartma Makinesi

 • Güç: 1090 Watt
 • Ekmeğin her tarafının eşit kızartılabilmesi 
için tasarlanmış “otomatik ortalama” 
özelliği
 • Elektronik sensör teknolojisi sayesinde 
eşit kızartma performansı     
 • Damak zevkine göre kademeli kızartma 
ayarı
 • Buz çözme özelliği
 • Kızartma sonunda ekmek dilimlerinin 
rahatça alınmasını sağlayan “High-lift” 
özelliği
 • Çıkartılabilen kırıntı çekmecesi
 • “İptal” tuşu
 • Ekmek dilimi sıkıştığında devreye giren 
“otomatik kapanma” emniyeti

TAT 6A803
 • Renk: Paslanmaz çelik/Siyah

 
TAT 6A004
 • Renk: Kırmızı

TAT 6A913TAT 6A111

TAT 6A114 TAT 6A113

TAT 6A111 / TAT 6A114
ComfortLine  
Kompakt Ekmek Kızartma Makinesi

 • Güç: 1090 Watt
 • 2 dilim ekmek kapasiteli
 • Elektronik sensörlü kızartma derecesi 
ayarı
 • Damak zevkine göre kademeli 
kızartma ayarı
 • Buz çözme özelliği
 • Kızartma sonunda ekmek dilimlerinin 
rahatça alınmasını sağlayan “High-lift” 
özelliği
 • Çıkartılabilen kırıntı çekmecesi
 • “İptal” tuşu
 • Ekmek dilimi sıkıştığında devreye 
giren “otomatik kapanma” emniyeti

TAT 6A111
 • Renk: Beyaz

 
TAT 6A114
 • Renk: Kırmızı

Ekmek Kızartma Makineleri
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Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı beslenme çabalarınıza 
katkı sağlayacak yardımcılarınız.

44 I  I 45



BlenderVakumlu Blender

Sağlıklı Yaşam

* Normal karıştırma ile karşılaştırıldığında. Bağımsız bir laboratuvar tarafından yapılan çalışma 08/2018.
** Vakumsuz saklamayla karşılaştırıldığında. Bağımsız bir laboratuvar tarafından yapılan çalışma 09/2018.

Mükemmel smoothie’ler 
Minimum oksijenle karıştırma 
sayesinde daha az köpük, daha az 
meyve katmanı, daha doğal renkler  
ve % 100 lezzet.

24 saat sonra 5 kata* kadar  
daha fazla C vitamini  
Minimum oksijen ile vakumlu 
karıştırma yaparak C vitamini ve  
diğer oksijene duyarlı gıdaların  
besin değerleri korunmuş olur.

2 kata** kadar daha uzun süre taze
Yiyecekleri veya içecekleri vakumlu 
saklama kaplarında veya Vacuum 
ToGo şişesinde 2 kata* kadar daha 
uzun süre taze saklayabilirsiniz.

Yeni

MMB V625M
VitaMaxx 
Vakumlu Blender

Mükemmel Sonuçlar
 • Güçlü motor: 37.000 dv/dk motor hızına 
kadar 1000 Watt
 • Dayanıklı 1,5 litrelik Tritan kırılmaz 
blender sürahisi
 • Yüksek performanslı 6 kanatlı 
paslanmaz çelik bıçak

Kullanım Kolaylığı
 • “Auto” programı (vakum+karıştırma), 
vakum programı, buz kırma ve 
temizleme programı
 • Değişken hız ayarı ve darbe fonksiyonu
 • Bulaşık makinesinde yıkanabilir parçalar 
(sürahi, çıkarılabilir bıçaklar, kapak, 
aksesuar)
 • Kolay temizlik için paslanmaz çelik 
bıçağı çıkarabilirsiniz.
 • Yüksek kaliteli alüminyum gövde ve 
gıda ile temas eden hiçbir yüzey BPA 
içermez. 

Aksesuarlar
 • Vacuum ToGo şişesi (0,5 litre) ve 2 adet 
vakumlu saklama kabı (1,5 litre ve 0,75 
litre)
 • Lezzetli ve sağlıklı smoothie tarifleri 
sunan tarif kitabı

Sağlıklı Yaşam

MMB M4G6K
Mixx2Go  
Blender

 • Güç: 350 Watt
 • Hızlı ve mükemmel bir şekilde 
harmanlar, karıştırır ve püre haline 
getirir.
 • Sıcak çorbalardan buz gibi soğuk 
içeceklere kadar her şeyi güvenle 
hazırlama imkânı
 • 0,6 litrelik yüksek kaliteli ThermoSafe 
cam sürahi
 • Temizlemesi kolay, çıkarılabilir 
paslanmaz çelik bıçak
 • Cam sürahi, kapak ve aksesuarlar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Renk: Pembe

MMB M7G3M
Mixx2Go  
Blender

 • Güç: 350 Watt
 • Hızlı ve mükemmel bir şekilde harmanlar, 
karıştırır ve püre haline getirir.
 • Sıcak çorbalardan buz gibi soğuk 
içeceklere kadar her şeyi güvenle 
hazırlama imkânı
 • 0,6 litrelik yüksek kaliteli ThermoSafe 
cam sürahi
 • Tritan 2Go şişesi (500 ml)
 • Tritan doğrayıcı (200 ml)
 • Temizlemesi kolay, çıkarılabilir 
paslanmaz çelik bıçak
 • Cam sürahi, kapak ve aksesuarlar 
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
 • Renk: Siyah

Blenderler

MMB 65G5M
SilentMixx 
Blender

 • Güç: 800 Watt
 • Kesme, doğrama ve karıştırma için 
paslanmaz çelik Easy KlickKnife
 • Tek düğme ile smoothie hazırlayabilir, 
buz kırabilir, doğrama yapabilirsiniz.
 • Paslanmaz çelik Premium tasarım
 • Sıcak çorbalardan buz gibi soğuk 
içeceklere kadar her şeyi güvenli bir 
şekilde hazırlamak için yüksek kaliteli 
ThermoSafe cam sürahi
 • Soğuk içecekleriniz için buz kırma 
özelliği
 • Turbo hız için Pulse özelliği
 • Kolay sökülebilir bıçak Easy KlickKnife 
ve bulaşık makinesinde yıkanabilir 
parçalar (hazne, kapak, ölçme kabı ve 
aksesuarları)
 • 2,3 litre kapasiteli, yüksek kaliteli 
ThermoSafe cam sürahi (yiyecek ile 
beraber 1,5 litre)

Bosch VitaMaxx ile yiyecek ve içeceklerinizi 
vakumlayın, tazeliğini daha uzun süre koruyun.
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MES M731M
VitaExtract 
Yavaş Sıkım Meyve Sıkacağı

 • Güç: 150 Watt
 • Posa miktarını ve yoğunluğu ayarlamak 
için MixControl kolu
 • Nazik sıkma teknolojisi, yavaş ama 
etkili sıkım sağlayarak meyveden 
maksimum yararlanmanızı sağlar.
 • Sağlıklı meyve suları, smoothie’ler ve 
meyve püreleri için 3 filtre (ince, kalın 
ve püre)
 • Sessiz çalışma
 • Damlama emniyetli ağzı sayesinde 
üstün temizlik
 • Motor, sadece cihaz kapağı kapalıyken 
doğru bir şekilde monte edilmişse 
çalışır, böylece istenmeyen kazalar 
engellenir.
 • Çıkarılabilen tüm parçalar bulaşık 
makinesinde yıkanabilir.

MES 4010
Katı Meyve Sıkacağı

 • Güç: 1200 Watt
 • Paslanmaz çelik süzgeçli seramik bıçağı 
sayesinde kolay temizlik ve kusursuz 
performans
 • Meyve ve sebzeleri kesmeden hazırlamak 
için 84 mm genişliğinde XXL besleme ağzı
 • Damlama emniyetli ağzı sayesinde 
damlatmadan birinci sınıf temizlik
 • Yüksek kalite döküm alüminyum gövde
 • Sert ve yumuşak meyve ve sebzeler için  
3 farklı hız ayarı
 • 3 litre kapasiteli geniş, çıkartılabilir posa 
haznesi
 • 1,5 litre hacimli ve köpük ayraçlı meyve 
suyu haznesi
 • Kolay temizleme: Tüm parçalar bulaşık 
makinesinde yıkanabilir.
 • Otomatik posa atma işlemi
 • Kaymayı engelleyen lastik ayaklar 
sayesinde
 • Renk: Gümüş/Siyah

MCP 3500 / MCP 3500 N
Narenciye Sıkacağı

 • Güç: 25 Watt
 • Sağa-sola dönebilen sıkma başlığı 
 • 0,8 l kapasiteli meyve suyu haznesi
 • Gövde üzerine entegre edilmiş  
seviye göstergesi
 • Kablo dolama yeri
 • Bulaşık makinesinde yıkama olanağı
 • Tozdan koruyucu kapak
 • Renk: Beyaz/Yaz sarısı

Meyve Sıkacakları

İçindekiler

1 demet nane

2-3 elma (yaklaşık 400 g)

1 salatalık (yaklaşık 400 g)

250 g ıspanak yaprağı

Hazırlama süresi: 20 dk
Yaklaşık miktar: 800 ml (dört bardak)
Besin değeri (bardak başına):
80 kcal/335 kJ, 15 g karbonhidrat, 5 g lif,  
1 g yağ, 4 g protein

1

2

3

Ispanağı yıkayın. Naneyi yıkayıp yapraklarını saplarından ayırın. 
Salatalığı yıkayarak uzunlamasına 4 cm’lik parçalara bölün. Elmaları 
yıkayıp sekizer dilim halinde kesin.

VitaExtract Yavaş Sıkım Meyve Sıkacağı’na ince filtreyi takın ve 
kapatın. Ayar kolunu orta seviyeye getirin. Meyve suyu ve posa 
kaplarını yerlerine yerleştirin. Meyve suyu çıkış musluğunun kapağını 
kapatın ve makineyi çalıştırın.

Önce ıspanağı, ardından sırasıyla nane yapraklarını, elmayı ve 
salatalığı hazneye ekleyin. Haznedeki sıvı artışı durur durmaz kapağı 
açıp meyve suyu kabına akmasını sağlayın. Ardından Yeşil Bomba’yı 
servis edebilirsiniz. 

Hazırlanışı: 

Yeşil Bomba
VitaExtract Yavaş Sıkım Meyve Sıkacağı ile hazırlanan lezzetli 
ve bol vitaminli Yeşil Bomba içeceğini keyifle içebilirsiniz.
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İçecek Hazırlama İçecek Hazırlama

Sıcak içecekler bizden,  
anın tadını çıkarmak sizden. 
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TWK 8613P
Styline 
Su Isıtıcı  

 • Güç: 2000-2400 Watt
 • Kapasite: 1,5 litre su
 • Isı kontrolü: Isıtılan suyu 70°C, 80°C, 
90°C, 100°C’ye kadar ayarlama imkânı
 • Sıcak tutma fonksiyonu
 • Emniyet kilit kapağı
 • Kablosuz, 360° dönebilen alt taban
 • Paslanmaz çelik rezistans
 • Çıkarılabilir paslanmaz çelik kireç 
filtresi
 • Sağ ve sol el kullanımına uygun geniş 
su seviyesi göstergesi
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Kablo dolama yeri
 • Özellikle bitki çayları için idealdir: 
Beyaz çay 70°C/75°C  
Yeşil çay 80°C/85°C 
Siyah çay 100°C
 • Renk: Siyah

TWK 70A03 / TWK 70B03
Cam Su Isıtıcı

 • Güç: 2000-2400 Watt
 • Kapasite: 1,7 litre
 • Otomatik olarak kapanma özelliği:  
Su kaynama noktasına ulaştığında 
cihaz otomatik olarak kapanır.
 • Paslanmaz çelik rezistans
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Tek elle kullanıma uygun, bir dokunuşta 
açılan kapak
 • Kaymayı önleyen malzemeden yapılmış 
alt taban
 • Işıklı açma-kapama düğmesi
 • Geniş su doldurma ağzı sayesinde 
kolay temizlik

TWK 6A013
ComfortLine  
Su Isıtıcı

 • Güç: 2400 Watt
 • Kapasite: 1,7 litre su
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Çıkartılabilen kireç filtresi
 • Tek dokunuşla kolayca açılabilen kapak
 • Su ısıtıcısı yerinden kaldırılınca emniyet 
için otomatik olarak kapanır.
 • Işıklı açma-kapama düğmesi
 • Renk: Siyah

TWK 6A011
ComfortLine  
Su Isıtıcı

 • Güç: 2400 Watt
 • Kapasite: 1,7 litre su
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Çıkartılabilen kireç filtresi
 • Tek dokunuşla kolayca açılabilen kapak
 • Su ısıtıcısı yerinden kaldırılınca emniyet 
için otomatik olarak kapanır.
 • Işıklı açma-kapama düğmesi
 • Renk: Beyaz

TWK 6A014
ComfortLine  
Su Isıtıcı

 • Güç: 2400 Watt
 • Kapasite: 1,7 litre su
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Çıkartılabilen kireç filtresi
 • Tek dokunuşla kolayca açılabilen kapak
 • Su ısıtıcısı yerinden kaldırılınca emniyet 
için otomatik olarak kapanır.
 • Işıklı açma-kapama düğmesi
 • Renk: Kırmızı

TWK 8612P
Styline  
Su Isıtıcı  

 • Güç: 2000-2400 Watt
 • Kapasite: 1,5 litre su
 • Isı kontrolü: Isıtılan suyu 70°C, 80°C, 
90°C, 100°C’ye kadar ayarlama imkânı
 • Sıcak tutma fonksiyonu
 • Emniyet kilit kapağı
 • Kablosuz, 360° dönebilen alt taban
 • Paslanmaz çelik rezistans
 • Çıkarılabilir paslanmaz çelik kireç filtresi
 • Sağ ve sol el kullanımına uygun geniş  
su seviyesi göstergesi
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Kablo dolama yeri
 • Özellikle bitki çayları için idealdir: 
Beyaz çay 70°C/75°C  
Yeşil çay 80°C/85°C 
Siyah çay 100°C
 • Renk: Mint yeşili

TWK 7801
Su Isıtıcı  

 • Güç: 2200 Watt
 • Kapasite: 1,7 litre su
 • Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin
 • Çıkartılabilen kireç filtresi
 • Otomatik olarak kapanma özelliği:  
Su kaynama noktasına ulaştığında  
cihaz otomatik olarak kapanır.
 • Tek dokunuşla kolayca açılabilen kapak
 • Aşırı ısınma emniyeti
 • Kablo dolama yeri
 • Işıklı açma kapama düğmesi
 • Renk: Inox

TWK 7801 / TWK 7804
Su Isıtıcı  

 • Güç: 2200 Watt
 • Kapasite: 1,7 litre su
 • Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin
 • Çıkartılabilen kireç filtresi
 • Otomatik olarak kapanma özelliği:  
Su kaynama noktasına ulaştığında 
cihaz otomatik olarak kapanır.
 • Tek dokunuşla kolayca açılabilen 
kapak
 • Aşırı ısınma emniyeti
 • Kablo dolama yeri
 • Işıklı açma kapama düğmesi
 • Renk: Parlak kırmızı

Su Isıtıcıları Su Isıtıcıları
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İçecek Hazırlama

TTA 2201
Çay Makinesi

 • Güç: 1785 Watt
 • Çay kapasitesi: 0,7 l
 • Su kapasitesi: 2 litre
 • Su seviye göstergeli şeffaf su ısıtıcısı
 • Kapaklı cam sürahi
 • Demliğin sıcak tutulması için özel ısı 
konumu
 • Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin
 • Kablo dolama yeri
 • Renk: Beyaz

TTA 5603
Çay Makinesi

 • Güç: 1800 Watt
 • 1,7 litre kapasiteli inox su ısıtıcı
 • 0,8 litre kapasiteli cam demlik
 • Inox çay filtresi
 • Otomatik sıcak tutma
 • Çıkarılabilir paslanmaz çelik kireç filtresi
 • Işıklı açma-kapama düğmesi
 • 360° dönebilen kablosuz kullanım
 • Kolay erişilebilir kaynatma ve sıcak tutma 
düğmeleri
 • Çayı demledikten sonra sıcak kalmasını 
sağlamak için demlik kettle üzerine 
konulabilir.
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Geniş su doldurma ağzı sayesinde kolay 
temizlik
 • Renk: Paslanmaz çelik/Siyah

TTA 2010
Çay Makinesi

 • Güç: 1785 Watt
 • Çay kapasitesi: 0,7 l
 • Su kapasitesi: 2 litre 
 • Su seviye göstergeli şeffaf su ısıtıcısı
 • Kapaklı cam sürahi
 • Demliğin sıcak tutulması için özel ısı 
konumu
 • Gizli rezistanslı paslanmaz çelik zemin
 • Kablo dolama yeri
 • Renk: Kırmızı

TTA 5883
Çay Makinesi

 • Güç: 1800 Watt
 • 1,7 litre kapasiteli inox su ısıtıcı
 • 0,8 litre kapasiteli inox çay demliği
 • Inox çay filtresi
 • Otomatik sıcak tutma
 • Çıkarılabilir paslanmaz çelik kireç 
filtresi
 • Işıklı açma-kapama düğmesi
 • 360° dönebilen kablosuz kullanım
 • Kolay erişilebilir kaynatma ve sıcak 
tutma düğmeleri
 • Çayı demledikten sonra sıcak kalmasını 
sağlamak için demlik kettle üzerine 
konulabilir.
 • Susuz çalışma ve aşırı ısınmaya karşı 
koruma
 • Geniş su doldurma ağzı sayesinde 
kolay temizlik
 • Renk: Paslanmaz çelik/Siyah

Çay Makineleri

İçecek Hazırlama

TKA 6A044
ComfortLine Kahve Makinesi

 • Private Collection 
 • Güç: 1200 Watt
 • Aroma koruyucu 10/15 fincan 
kapasiteli (1,25 litre) cam sürahi
 • Damak zevkine uygun kahve aroması 
için aroma seçeneği
 • 3’lü kolay kireç temizleme: Kireç 
temizleme programı, kireç temizleme 
için LED sinyal, su sertliği seçebilme
 • Otomatik kapanma özelliği: 20, 40 ya 
da 60 dakika seçenekleri
 • “Drip-stop” damlama emniyeti
 • Kablo dolama yeri: Kabloyu kolay ve 
hızlı muhafaza etme
 • Renk: Kırmızı 

TKA 6A043
ComfortLine Kahve Makinesi

 • Private Collection 
 • Güç: 1200 Watt
 • Aroma koruyucu 10/15 fincan kapasiteli 
(1,25 litre) cam sürahi
 • Damak zevkine uygun kahve aroması için 
aroma seçeneği
 • 3’lü kolay kireç temizleme: Kireç 
temizleme programı, kireç temizleme için 
LED sinyal, su sertliği seçebilme
 • Otomatik kapanma özelliği: 20, 40 ya da 
60 dakika seçenekleri
 • “Drip-stop” damlama emniyeti
 • Kablo dolama yeri: Kabloyu kolay ve hızlı 
muhafaza etme
 • Renk: Siyah 

TSM 6A011 W / MKM 6000
Kahve Değirmeni

 – Güç: 180 Watt
 – Kapasite: 75 g 
 – Sadece kapak kapalıyken çalışan  
emniyet sistemi

 – Paslanmaz çelik öğütme bıcağı ve 
haznesi

 – Emniyet şalteri

TSM 6A013 B / MKM 6003
Kahve Değirmeni

 – Güç: 180 Watt
 – Kapasite: 75 g
 – Sadece kapak kapalıyken çalışan  
emniyet sistemi

 – Paslanmaz çelik öğütme bıçağı ve  
haznesi

 – Emniyet şalteri

TKA 3A031
CompactClass Extra Kahve Makinesi

 • Güç: 1100 Watt
 • Aroma koruyucu 10/15 fincan 
kapasiteli (1,25 litre) cam sürahi
 • Mükemmel lezzet için özel geliştirilmiş 
kahve damıtma sistemi
 • “Drip-stop” damlama emniyeti
 • Su seviye göstergeli entegre su haznesi
 • 2 saat sonunda otomatik kapanma
 • Kablo dolama yeri: Kabloyu kolay ve 
hızlı muhafaza etme
 • Renk: Beyaz

Kahve Makineleri
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Kahve keyfiniz her zaman 
tam kıvamında.
Bosch Styline filtre kahve makinelerinin DualHeating sistemi sayesinde güne 
ideal ısıda demlenmiş enfes bir kahve ile başlayabilir, sonrasında da ideal ısıda 
sıcak tutulan enfes bir kahveyle devam edebilirsiniz. Üstelik AromaVolume Automatic 
özelliği ile her fincanda her zaman aynı mükemmel yoğunlukta kahve keyfi.  

TKA 8631
Styline Filtre Kahve Makinesi

 • Güç: 1160 Watt
 • Aroma koruyucu 10/15 fincan 
kapasiteli (1,25 litre) cam sürahi
 • Aroma VolumeAutomatic sistemi 
ile küçük fincan seçimlerinde bile 
mükemmel kahve yoğunluğu
 • DualHeating özelliği ile kahve demleme 
ve sıcak tutma süreçlerinde otomatik 
derece ayarı
 • 3’lü kolay kireç temizleme: Kireç 
temizleme programı, kireç temizleme 
için LED sinyal, su sertliği seçebilme
 • Otomatik kapanma özelliği: 20, 40 ya 
da 60 dakika seçenekleri
 • Hafıza özellikli zamanlayıcı ile 
makinenin otomatik demleme işlemine 
başlayacağı saati ayarlama
 • “Drip-stop” damlama emniyeti
 • Kablo dolama yeri sayesinde kolay ve 
kompakt muhafaza
 • Kâğıt filtre ile kullanım
 • Renk: Beyaz

AromaVolume
Automatic
İsterseniz 3 bardak 

isterseniz 10 bardak hazırlayın, 
her zaman tam istediğiniz 
kıvamda mükemmel kahve keyfi 
yaşamanızı sağlayan teknoloji 
AromaVolumeAutomatic ile 
her şey otomatik. Filtre kahve 
makinenizin su haznesi içindeki 
sensör, suyun miktarına göre 
kahve hazırlama süresini 
otomatik olarak ayarlar ve buna 
göre sıcak tutma sürecini de 
düzenler.

DualHeating ile  
çifte keyif
DualHeating ile her 

zaman ideal sıcaklıkta yoğun 
aromalı kahve keyfi yaşarsınız. 
DualHeating, mükemmel 
kıvamdaki kahvenizi hazırlar ve 
istediğiniz sıcaklıkta tutmak için 
çift ısıtma ve sıcak tutma sağlar.

Dönerek çıkarılan  
filtre tutucu
Filtre kahve makinenizin 
kullanımı çok kolay. Önce 
filtre kahve makinenizin filtre 
tutucusunu döndürerek 
çıkartın, kahve dolu filtre 
torbasını kolayca yerleştirin, 
filtre tutucuyu tekrar 
döndürerek yerine koyun; işte 
bu kadar basit.

Damlama emniyeti
Filtre kahve makinenizin 
damlama emniyeti sayesinde 
ısıtma alanı temiz ve lekesiz 
kalır, böylece sizi temizlik 
zahmetinden kurtarır.

TKA 8633
Styline Filtre Kahve Makinesi

 • Güç: 1160 Watt
 • Aroma koruyucu 10/15 fincan 
kapasiteli (1,25 litre) cam sürahi
 • Aroma VolumeAutomatic sistemi 
ile küçük fincan seçimlerinde bile 
mükemmel kahve yoğunluğu
 • DualHeating özelliği ile kahve 
demleme ve sıcak tutma süreçlerinde 
otomatik derece ayarı
 • 3’lü kolay kireç temizleme: Kireç 
temizleme programı, kireç temizleme 
için LED sinyal, su sertliği seçebilme
 • Otomatik kapanma özelliği: 20, 40 ya 
da 60 dakika seçenekleri
 • Hafıza özellikli zamanlayıcı ile 
makinenin otomatik demleme 
işlemine başlayacağı saati ayarlama
 • “Drip-stop” damlama emniyeti
 • Kablo dolama yeri sayesinde kolay ve 
kompakt muhafaza
 • Kâğıt filtre ile kullanım
 • Renk: Siyah

Filtre Kahve Makineleri
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CTL 636ES6
Ankastre Home Connect 
Espresso ve Kahve Makinesi

 • Güç: 1600 Watt, Kapasite: 2,4 litre
 • 500 g çekirdek haznesi
 • Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü 
kahve, Cappuccino, Espresso, Macchiato, 
Latte Macchiato hazırlama imkânı
 • Home Connect uygulaması ile kahve 
makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da 
mobil data hattınız üzerinden ulaşıp 
favori kahvenizi (süt oranı, kahve 
sertliği, demleme derecesi, bardak 
boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
 • CoffeePlaylist: Uygulama üzerinden 
misafirlerinizin kahve tercihlerini tek 
seferde girin, CoffeePlaylist özelliği 
sayesinde kahve makineniz sırasıyla 
kahveleri hazırlamaya başlasın.
 • CoffeeWorld özelliği ile Australian Flat 
White’tan Vienna Melange’a kadar 
dünya çapında 17 farklı kahve çeşidine 
ulaşabilirsiniz.
 • Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su 
hazırlayabilme seçeneği
 • OneTouch DoubleCup sayesinde aynı 
anda 2 adet kahve ya da Cappuccino 
hazırlayabilme imkânı
 • AromaDouble Shot fonksiyonu ile  
kahve aromasından ödün vermeden 
ekstra yoğun kahve seçeneği
 • CreamCleaner: Süt haznesini otomatik 
temizleyen sistem
 • AromaDouble Shot fonksiyonuyla arka 
arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde 
ekstra güçlü kahve tadı

Ölçüler (YxGxD) (mm)
 • Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375

TIS 30321 RW
VeroCup 
Tam Otomatik Espresso ve  
Kahve Makinesi

 • Güç: 1300 Watt
 • Tek bir dokunuşla Espresso, Latte 
Macchiato, Cappuccino hazırlama imkânı
 • En uzun Latte Macchiato bardakları  için 
maksimum 15 cm’e kadar ayarlanabilir.
 • Kolayca çıkartılabilen 1,4 litre su tankı
 • Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su 
hazırlama seçenekleri
 • İlk kahveyi 45 saniye gibi kısa bir sürede 
hazırlayabilme
 • 15 bar basınçlı su pompası
 • MilkMagic Pro: Cappuccino ve latte 
macchiato yapmak artık çok daha kolay; 
sütü bardağa dökün ve tek düğme ile kısa 
sürede kahveniz hazır.
 • Seramik kahve öğütücü, uzun ömrü ile 
her kahve çekirdeğinden maksimum 
aromayı çıkarır.
 • Tam otomatik temizleme ve kireçten 
arındırma programı
 • Cihaz kapandığında ve ilk açılışta 
otomatik durulama fonksiyonu

Home
Connect
Home
Connect

TES 60321 RW
VeroAroma 
Tam Otomatik Espresso ve Kahve 
Makinesi

 • Güç: 1500 Watt 
 • Tek bir dokunuşla sütlü kahve, Latte 
Macchiato, Cappuccino hazırlama 
imkânı
 • AromaDouble Shot fonksiyonu ile 
kahve aromasından ödün vermeden 
ekstra yoğun kahve seçeneği
 • Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve 
ısı ayarı
 • En uzun Latte Macchiato bardakları 
için maksimum 15 cm’e kadar 
ayarlanabilir.
 • Aynı anda iki fincan sade kahve ve 
Espresso hazırlayabilme
 • Kolayca çıkartılabilen 1,7 litre su tankı
 • Sütlü kahveler için kutudan, şişeden 
veya kendi termosundan süt alımı 
yapabilir.
 • Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su 
hazırlama seçenekleri
 • İlk kahveyi 45 saniye gibi kısa bir 
sürede hazırlayabilme
 • 15 bar basınçlı su pompası
 • Öğütülmüş kahve için ikinci kahve 
haznesi
 • Cihaz kapandığında ve açıldığında 
otomatik durulama
 • Tam otomatik temizleme ve kireçten 
arındırma programı
 • Özel aroma koruyucu çekirdek haznesi 
(300 g)
 • Çocuk kilidi
 • Ölçme kaşığı içinde

Espresso ve Kahve Makineleri

İçecek Hazırlama İçecek Hazırlama

Teknoloji, zarafet ve lezzet birleşip 
kahve keyfinizi taçlandırıyor.
Ankastre Home Connect espresso ve kahve makinenizi akıllı telefonunuz 
veya tabletiniz üzerinden çalıştırabilir, mutfağa gelene dek sevdiğiniz 
kahvenin hazır olmasını sağlayabilirsiniz.

Yeni

58 I  I 59



+4 yıl ek garanti hizmeti ile almış olduğunuz ürününüzü, tüm garanti haklarıyla 7 yıl süresince koruma altına almış 
olursunuz. Uzman kadrosu ile Bosch Yetkili Servis’leri, ürününüz için en güvenilir onarım hizmetini sunar. 

+4 yıl ek garanti hizmetini montaj anında 119 TL’den başlayan özel fiyatlarla* satın alabilirsiniz.

Bosch ev aletleri, satın almanızdan itibaren 3 yıla kadar üretici garantisi altındadır.

7 yıl boyunca garantiyi ve yetkili servis güvencesini dert etmeyin. 
Ürünleriniz güvencemiz altında. 

3 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları 
Buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutma 
makineleri, bulaşık makineleri, midi bulaşık makineleri, fırınlar, 
mikrodalga fırınlar, ankastre ürünler (buzdolabı, fırın, mikrodalga 
fırın, çamaşır ve bulaşık makinesi), gazlı şofbenler, klimalar, 
su sebilleri, elektrikli termosifonlar (220 V).

2 yıl garanti dahilinde olan ürün grupları 
Küçük ev aletleri, midi fırınlar, ocaklar (solo/ankastre), 
aspiratörler ve davlumbazlar (solo/ankastre), elektrikli 
süpürgeler, kişisel bakım ürünleri, ani su ısıtıcıları.

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 
2 saat aralığında randevu sistemi ile
haftanın 7 günü hizmetinizdedir.444 6 333

Garanti 
uygulamaları

7 fabrika merkez 
ve 400’e yakın 
yetkili servis

Orijinal temizlik 
ve bakım ürünleri

Online 
servis kaydı

Online 
satış

Aklınız
kalmasın.

Yedek parça 
hizmetleri

Yedek parça 
hizmetleri

Yaygın
servis ağı

Yaygın servis ağı

Müşteri
memnuniyet 

takibi

Müşteri 
memnuniyet 
takibi

Küçük ev
aletlerinin evden 
teslim alınarak 

onarılması

Küçük ev aletlerinin 
evden teslim 
alınarak onarılması

Servis
tamamlanana 
kadar geçici 
ürün temini

Servis 
tamamlanana 
kadar geçici ürün 
temini

2 saat
aralığında
randevu

2 saat aralığında 
randevu

Acil nöbetçi 
servis hizmeti

Pazar 
10.00-22.00
Diğer günler 
20.00-22.00

Acil nöbetçi servis 
hizmeti 
Pazar 10.00-22.00 
Diğer günler 
20.00-22.00

Kredi kartı ile
ödeme imkânı

Kredi kartı ile 
ödeme imkânı

Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.

Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için 444 6 333 Bosch Çağrı Merkezi’ni arayabilir 
veya yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

*Tavsiye edilen tüketici fiyatlarıdır.

Sabit telefonlardan yapılan aramalarda kullanmakta olduğunuz tarife üzerinden, cep telefonu ile yapılan aramalarda ise kayıtlı olduğunuz GSM operatörünün tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılmaktadır.
Üretici firma, ürünlerin teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.


