
Kezdje az évet a Bosch frissítő 
újdonságaival!
Akciós ajánlat 
Érvényes: 2012. I. negyedév végéig, illetve visszavonásig.



Akciós ár: 41.990 Ft*

Akciós ár: 14.490 Ft*

Akciós ár: 7.490 Ft*

Akciós ár: 8.490 Ft*

Minden, ami ahhoz kell, hogy sikeres  
legyen a konyhában.

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.
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Univerzális konyhai robotgép
MUM48R1
 
–  600 W
–  „Multi-motion-drive” – dinamikus bolygó-mozgást végző 

keverőkar a még hatékonyabb munka érdekében
– 4 működési sebesség, pillanatkapcsoló
–  Nemesacél keverőtál (3,9 l), 1 kg liszt + hozzávalók  

(max. 2,7 kg massza)
–  Dagasztó villa tésztaelválasztóval, habverő és keverő villa, 

3-féle szeletelő/reszelő korong, (összesen 5 funkció)

Kézi mixer-szett
MFQ3540
 
–   450 W
–  Nemesacél habverő és dagasztó villa 
–  5 sebesség és turbó fokozat
–  Hőálló műanyag botmixer feltét
–  Skálázott mixerkehely fedéllel (0,7 l)

Citrusfacsaró
MCP3500
 
–  25 W
–  Szabályozható a gyümölcshús 

mennyisége
–  Nagyméretű, 0,8 l-es levehető  

gyümölcslétartály
–  Jobbra-balra forgó préselő kúp

Botmixer
MSM6B250
 
–  300 W
–  Nemesacél keverőszár
–  Speciális nemesacél kés  

aprításhoz, pürésítéshez,  
keveréshez és turmixoláshoz

–  Skálázott mixerkehely 
fedéllel (0,7 l)

Áfonyás banán turmix
Hozzávalók (4 személyre):
• 4 banán
• 8 dl tej
• 20 dkg fagyasztott áfonya
• 1 teáskanál őrölt gyömbér
• 2 evőkanál folyékony méz
• 40 g fehér csokoládé

Elkészítés:
A banánokat kis darabokra szeleteljük.  
A botmixer, illetve turmix segítségével 
minden hozzávalót összepürésítünk.  
A csokoládét lereszeljük. Az elkészült tur-
mixot négy magas falú pohárba öntjük, 
tetejét reszelt csokoládéval megszórjuk. 



Akciós ár: 31.490 Ft*

Akciós ár: 19.990 Ft*

Akciós ár: 18.990 Ft*
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Kontaktgrill
TFB3302V
 
–   1800 W
–   Szeletsütő alsó/felső sütéssel grillezéshez,  

átsütéshez és melegen tartáshoz
–   Tapadásgátló bevonattal ellátott, kivehető grill-lapok (220x310mm)
– Állítható magasságú felső grill-lap
–   Felfűtést jelző lámpa – a kívánt hőfok  

elérésekor a lámpa kialszikFiltrino forróvíz adagoló
THD2021
 
– 1600W 
–   5 különböző állítható hőmérséklet:  

mérsékelt, 70°C, 80°C, 90°C, forró 
–   Innovatív átfolyós vízmelegítő rendszer: bekapcsolás 

után azonnal üzemkész, nincs felfűtési idő
–   Egyéni vízmennyiség-állítási lehetőség:  

200 ml, 250 ml, 120 ml, 150 ml, 300 ml
–   Magasságban állítható, kivehető cseppfogó tálca
–   Kivehető víztartály (kb. 2 l) 
–   Integrált BRITA MAXTRA vízszűrő
–   Automata vízkőmentesítő program 
–   LED-kijelző
–   Gyerekzár

Elektromos szeletelőgép
MAS6200 – ezüst / MAS62R1 – piros
 
–  110 W 
–  Pillanatkapcsoló 
–  Nemesacél hullámélezett szeletelőkés 
–  Max. szeletelő vastagság: 15 mm

Erdei gyömölcsös  
vanília krém kehely
Hozzávalók (4 személyre):
• 1 vanília rudacska
• 1 teáskanál reszelt citromhéj 
• 4 dl tej
• 10 dkg tejszín
• 4 tojássárgája
• 2 evőkanál (40 g) keményítő
• 10 dkg cukor
• 1 evőkanál vaj
• 40 dkg erdei gyümölcs 
• mentalevél dekorációként

Elkészítés:
A vanília rudacskát hosszában kettévágjuk, a vaníliamasszát 
késsel kikaparjuk. A tejet a vanília rudacskával és a vanília-
masszával együtt felforraljuk. Eközben a többi hozzávalót 
egy tálban kézi mixerrel magas fokozaton összekeverjük 
egészen addig, amíg sima krémet kapunk. 
Ha forr a tej, folyamatos keverés közben beleöntjük a 
tojáskrémbe. Az így keletkezett krémet visszaöntjük  
a fazékba, és alacsony hőmérsékleten folyamatos keverés 
mellett felforraljuk, ettől krémes és tejszínes lesz. A krémet 
levesszük a tűzről és egy tálba öntjük. Felolvasztott vajjal be-
kenjük a krém tetejét, hogy a hűlés közben ne hártyásodjon.
A megmosott erdei gyümölcsöt nagyobb darabokra vágjuk, 
majd a krémmel szervírozzuk és mentalevelekkel dekoráljuk.

Új



Akciós ár: 10.490 Ft*

Hangulatos reggelek az új, homokszínű 
Bosch  Private Collection reggeliző szettel.

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.
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Private Collection 
filteres kávéfőző
TKA60288
 
– 1100 W
–  10 nagy vagy 15 kis  

csésze kávéelkészítésére
– Üvegkanna
–  Levehető áttetsző  

víztartály vízszintjelzővel
–  Aromaválasztó funkció  

(2 szintű)
–  Melegentartó lap

Private Collection  
vízforraló
TWK60088
 
–  2400 W
– Vízkapacitás: 1,7 l
–  Nemesacél borítású 

rejtett fűtőszál
–  Kivehető nemesacél 

vízkőszűrő

Private Collection 
kenyérpirító
TAT61088
 
–  900 W
– 2 szelet toast kenyérhez
– Kiolvasztó funkció
– Beépített zsemlepirító feltét
–  Kenyérszelet automatikus 

középre helyezése
–  Elektronikus érzékelő az 

egyenletes pirításhoz

Őszibarack-kávé lekvár-  
különlegesség
Hozzávalók (kb. 1,1 l lekvárhoz):
• 90 dkg őszibarack
• 1 citrom
• 2 dl kávé
• 50 dkg befőzőcukor (2:1)

Elkészítés:
Az őszibarackot félbevágjuk és kimagozzuk. Pontosan 80 dkg őszi-
barackot különválasztunk, melynek a 2/3-át kis darabokra vágjuk. 
2 evőkanál citromlevet, a kávét és a maradék őszibarackot turmix-
gép, illetve botmixer segítségével összepürésítjük. Az így nyert pü-
rét, az őszibarackdarabokat és a befőzőcukrot egy nagy fazékban 
összekeverjük, és legalább 3 órán keresztül állni hagyjuk. Majd a 
csomagoláson szereplő leírás szerint kb. 4 percig forraljuk, végül 
forró vízzel kiöblített befőttesüvegekbe töltjük, és azonnal lezárjuk.

Áfonya-kávé lekvárkülönlegesség
Hozzávalók (kb. 1,1 l lekvárhoz):
• 80 dkg áfonya
• 2 dl kávé
• 2,5 dkg feketecsokoládé
• 50 dkg befőzőcukor (2:1)

Elkészítés:
Az áfonyát megmossuk és szétválogatjuk, majd a kávéval együtt tur-
mixgép, illetve botmixer segítségével összepürésítjük. Az így nyert 
pürét és a befőzőcukrot egy nagy fazékban összekeverjük és leg-
alább 3 órán keresztül állni hagyjuk. Majd a csomagoláson szereplő 
leírás szerint kb. 4 percig forraljuk. A csokoládét lereszeljük és a for-
ró lekvárba keverjük, végül forró vízzel kiöblített befőttesüvegekbe 
töltjük, és azonnal lezárjuk.

Lekvár-próba: kivesszük a fakanalat a forró lekvárból és lecsöpög-
tetjük. Ha a lekvár a fakanálon ragad, akkor kész. Különben még 
egy-két percig tovább főzzük.

Különösen finomak a lekvárkülönlegességek a 
Private Collection kenyérpirítóban aranybarnára 
sütött kenyérszeleteken tálalva.

Akciós ár: 15.490 Ft*

Akciós ár: 10.490 Ft*

Új Új

Új



Nincs többé unalmas, fárasztó vasalás  
a Bosch nagy teljesítményű vasalóival.
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Gőzölős vasaló
TDA5650 proEnergy
 
–  2400 W
–  Palladium-glissée vasalótalp
–  Automatikus biztonsági kikapcsolás
–  Tartós gőz: 40 g/perc, extra gőz: 120 g/perc 
–  Függőleges gőzölés 
–  LED kontrol jelző lámpa 
–  Csepegésgátló funkció 
–  2AntiCalc – öntisztító funkció és beépített vízkőtelenítő rendszer 
–  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2 m)
–  „e” gőz program: az „e” (optimális) gőzfokozat használatával tökéle-

tes eredmény elérése mellett 24%-kal több energiát takaríthat meg  
(más 2400 W-os Bosch vasalókhoz képest)

Gőzölős vasaló
TDA2610 Sensixx B1
 
–  2000 W
–  Palladium-glissée vasalótalp 
–  Vékony vasalótalp-csúcs, mely megkönnyíti  

a gallérok és gombok közötti vasalást 
–  Tartós gőz: 25 g/perc extra gőz: 90 g/perc 
–  Függőleges gőzölés 
–  Hosszú textilbevonatú kábel (1,8 m)
–  2AntiCalc – öntisztító funkció és beépített vízkőtelenítő rendszer

Gőzölős vasaló
TDA2315
 
–  1800 W
–  Nemesacél vasalótalp
–  Tartós gőz: 20 g/perc, extra gőz: 40 g/perc
–  Hosszú textilbevonatú kábel (1,8 m)

Gőzölős vasaló
TDA4620 Sensixx B3 
 
–  2300 W
–  Palladium-glissée vasalótalp 
–  Multi-directional vasalótalp – könnyen siklik minden irányba 
–  Tartós gőz: 35 g/perc, extra gőz: 90 g/perc 
–  Függőleges gőzölés 
–  Hosszú textilbevonatú kábel (1,8 m)
–  Csepegésgátló funkció
–  2AntiCalc – öntisztító funkció és beépített vízkőtelenítő rendszer

Akciós ár: 17.990 Ft*

Akciós ár: 13.490 Ft*

Akciós ár: 6.490 Ft*

Akciós ár: 8.490 Ft*



Kis segítség a nagyszerű megjelenéshez.

* A gyártó által kötelezettség nélkül ajánlott bruttó akciós ár.
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GlamouRed hajszárító
PHD5712
 
–  2000 W
–  3 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
–   „Care” üzemmód – a haj kiméletes formázásáért;  

különösen vékony hajra ajánlott
–  Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
–  Szűkítő feltét a haj formázáshoz
–  Diffúzor feltét a dús hatás elérése érdekében

GlamouRed hajformázó
PHA2302
 
–  700 W
–  2 hőmérséklet fokozat
–  „Care” üzemmód – a haj kiméletes formázásáért;  

különösen vékony hajra ajánlott
–  Beépített hideglevegő funkció a haj fixálásához (180 W)
–  Körkefe kerámia betéttel és természetes szálakkal 
–  Körkefe kerámia betéttel, behúzható szálakkal 

Hajszárító
PHD3200
 
–  1400 W
–  2 hőmérséklet- és 2 sebességfokozat
–  Hideg levegő gomb

Tudta-e?
Az emberi fejen 100.000-150.000 hajszál található. Min-
den egyes hajszál három fázison megy keresztül: nö-
vekedési, középső és nyugalmi. A nyugalmi periódust 
követően a hajszál kihullik. Szerencsére, mivel az egyes 
hajszálak nem egy időben esnek át a fent említett fázi-
sokon, aggodalomra semmi ok – a legtöbb (ha nem is az 
összes) hajszál helyére új nő. Néhány hajszál nem nő újra 
miután kihullik, de más hajszálak teljesen új helyen nő-
nek újra. Az olyan hatékony, de mégis gyengéd ápolást 
biztosító hajápoló család, mint a Bosch által gyártott 
GlamouRed Care, különösen kíméletesen bánnak hajával 
és fejbőrével. 

Akciós ár: 10.490 Ft*

Akciós ár: 9.490 Ft*

Akciós ár: 5.290 Ft*



Tiszta és higiénikus otthon  
a Bosch porszívókkal.
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Bag&bagless 
Porszívó
BSGL32383
 
–  2300 W
–  Porzsákos és porzsák nélküli 

technológia
–  Örvénylő (cycle-tech) portartály, 

1,2 l-es befogadó kapacitással 
–  Átkapcsolható szőnyeg és  

keménypadló szívófej
–  Rés- és kárpitszívó fejek 
–  HEPA szűrőrendszer
–  Teleszkópos állítható szívócső 

Porszívó
BSGL32030
 
–  2000 W
–  Átkapcsolható szőnyeg  

és keménypadló szívófej
–  Rés- és kárpitszívó fejek
–  HEPA szűrőrendszer
–  Teleszkópos állítható szívócső 

Porszívó
BSG61833 
 
–  1800 W
–  Átkapcsolható görgős szívófej
–  Rés- és kárpitszívó fejek 
–  HEPA szűrőrendszer
–  Teleszkópos állítható szívócső 

Morzsaporszívó 
BKS4003
 
–  Feszültség: 6 V
–  Környezetbarát NiMH elem
–  Töltés telítettség kijelző 
–  Mosható szűrő
–  Tartozékok: résszívó, bútorkefe

Akciós ár:  19.990 Ft*

Akciós ár: 33.990 Ft*
Akciós ár: 25.990 Ft*

Akciós ár: 11.490 Ft*



Bosch Márkaszerviz
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.

Nyitva tartás:  
 Hétfő: 08.00 - 18.00
 Kedd: 09.00 - 17.00
 Szerda: 09.00 - 17.00
 Csütörtök:  09.00 - 17.00
 Péntek:  09.00 - 16.00 (téli időszámítás)
  09.00 - 14.00 (nyári időszámítás)

Hibabejelentés
Hibabejelentés nyitva tartási időben: (+36-1) 489-5461
E-mail: hibabejelentes@bsh.hu

Alkatrészrendelés
Tel: (+36-1) 489-5463, Fax: (+36-1) 201-8786  
E-mail: alkatreszrendeles@bsh.hu

Hétvégi és ünnepnapi ügyeleti telefonszám 
(csak Budapest területén, csak nagykészülékre):  
+36-30-921-2557

Bosch Info-vonal: (+36-1) 489-5444

www.bosch-home.com/hu

© Bosch 2012. Készült a BSH Kft megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A szolgáltatás, melyben  
100%-ig megbízhat!
Az Ön rugalmas és naprakész szakértője  
a Bosch Ügyfélszolgálat.

Bosch Ügyfélszolgálat
–  Szervizszolgáltatás a készülék teljes élettartama alatt

–  Az egész országot lefedő szervizhálózat

–  Eredeti alkatrészek és kiegészítők

(+36-1) 489-5463                        www.bosch-home.com/hu
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Egyedülálló teljesítmény. 
Energiahatékonyság. 
Bosch.
Akciós ajánlat 
Érvényes: 2012. I. negyedév végéig ill. visszavonásig.


