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Tökéletes technika egy jobb életminőségért. 

Színesítse meg mindennapjait Bosch kiskészülékekkel! Engedje, hogy  

az innovatív technológia, az egyedi formatervezés, a praktikumra való  

törekvés és mindenek előtt a megbízható minőség megkönnyítse életét!  

Tegye élvezetessé otthoni feladatait, legyen szó akár konyhai műveletekről, 

házimunkáról vagy szépségápolásról.
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Profi tudás hétköznapi használatra –  
egyedülálló Bosch MUM konyhai robotgépek.

Tésztagyúrás, habverés, turmixolás, uborkaszeletelés, sajtreszelés,  

húsdarálás, fagylaltkészítés és még számtalan más konyhai művelet  

Bosch konyhai robotgéppel.

A Bosch MUM konyhai robotgépek egyik különlegessége az egyedülálló 

MultiMotion Drive meghajtó rendszer. A keverőkar – a bolygók mozgásához  

hasonlóan – egyidejűleg végez keringő és forgó mozgást, így mindenhová 

egyenlő mértékben elér a keverőtálban. Hatékonyan és finoman dolgozza  

össze az alapanyagokat és akár egyetlen tojást is könnyedén felver. 

A készülékek másik kiemelkedő jellemzője a rendkívül sokoldalúság:  

akár 15-féle konyhai művelet elvégzése lehetséges egyetlen készülékkel. 
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MUM 8 konyhai robotgép

MUM 8 – A világ egyik legerősebb konyhai robotgépe

A gigászi, 1600 Watt teljesítmény, amelyet egy időtálló, 

robosztus és mégis elegáns könnyűfém-ötvözet készülék-

ház rejt. Ezt a hatalmas erőt a Bosch „dinamikus bolygó 

mozgás” (multi-motion-drive) meghajtó rendszere fogja 

munkára, a multifunkciós karnak és a széleskörű tartozé-

koknak köszönhetően akár 30 funkcióra. 

Bármilyen alapanyagok is kerüljenek a nemesacél  

keverőtálba, a dagasztólapát, a tésztaelválasztó,  

a habverő és a különféle szeletelő feltétek segítségével 

mindent könnyen és gyorsan elkészíthet. Legyen szó akár 

zöldségszeletelésről, tésztadagasztásról vagy aprításról – 

biztos lehet a sikerben. A készülék igény szerint,  

különféle tartozékokkal bővíthető, melyek segítségével 

további ínyencségeket készíthet el konyhájában.

MUM86A1 HomeProfessional

Univerzális konyhai robotgép

• Rendkívül erős 1600 W-os motor
•  7 működési sebesség + pillanatkapcsoló + lágy indítás
•  „Multi-motion-drive” – dinamikus bolygó-mozgást végző  

keverőkar a még hatékonyabb munka érdekében
•  3 munkaállásba állítható multifunkciós meghajtókar
• Erős megterhelés mellett is fokozattartó
•  Préselt alumínium készülékház – magas fokú biztonság
•  Feldolgozó kapacitás: max. 3,5 kg massza
• Elektronikus fordulatszám-szabályozás
• Elektronikus biztonsági kikapcsolás
•  Extra nagy nemesacél keverőtál (5,4 liter) átlátszó spriccelésvédő fedéllel
•  Dagasztóvilla tésztaleválasztóval, habverő- és keverővilla
• Üveg turmixkehely (1,75 l)
• Gumi rögzítő lábak
• Automata kábelfeltekerés
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Szeletelő korongok
MUZ 8 DS 1 Zöldségszeletelőhöz

Finom reszelőkorong 
MUZ 8 KS 1 

• Sajtfélék reszelésére 

Durva reszelőkorong 
MUZ 8 RS 1 

•  Nyers burgonya  
reszelésére pl. krumpli  
lángos vagy knédli  
készítéséhez 

Hasábburgonya szeletelő korong 
MUZ 8 PS 1 

•  Hasábburgonya gyors és  
tiszta szeletelésére 

MUZ 8 KP 1 

• Burgonya reszeléséhez 
•  Zöldségek, gyümölcsök  

szeleteléséhez 

MUZ 8 AG 1 

•  Ázsiai zöldségszeletelő  
korong 

•  Wok zöldségek  
szeleteléséhez

Tésztakészítő feltétek
(csak MUZ 8 AD1 adapterrel használhatóak)

A külön megvásárolható tartozékok alapgép nélkül értendők!   * Egyedi rendelésre.

1 Lasagne – MUZ 8 NV1

2 Olasz tészta – MUZ 8 NV2

3 Spagetti – MUZ 8 NV3

Multi-mixer
MUZ 8 MM 1 
Tartozékok: aprítókés, korongtartó, 1 közepes 
finomságú reszelőkorong, 1-1 kétoldalas  
reszelő- és szeletelő korong (= 5 funkció) 

•  Gyógynövény, fűszer, gyümölcs, dió, mandula, 
étcsokoládé, sőt tatárbeef-steakhez való hús 
aprítására is alkalmazható 

•  Könnyű ételek keverésére és italok  
turmixolására is használható 

•  Komplett szeletelő készlet mindenféle  
szeletelés, reszelés, vágás elvégzésére

• Hasznos töltőmennyiség: 0,5 l

Zöldségszeletelő 
MUZ 8 DS 1 

Tartozékok: 1 közepes finomságú reszelő- 
korong, 1-1 kétoldalas reszelő- és szeletelő  
tárcsa (= 5 funkció), biztonsági reteszelő 

•  Mennyiségi határ nélküli, folyamatos  
munkavégzéshez 

•  A behelyezett korongtól függően: 
 - uborka, retek stb. szeletelésére 
 -  répa, alma, zeller, vöröskáposzta, stb.  

reszelésére 
 -  csokoládé, kemény sajt, diófélék  

és hasonlók reszelésére 
•  Biztonsági reteszelő: a behelyezett korongok 

csak lezárt fedélnél foroghatnak 

Külön megvásárolható tartozékok* a MUM 8  
univerzális konyhai robotgéphez
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Lyuktárcsa készlet
MUZ 8 FA 1 vagy MUZ 8 FW 1  
Húsdarálóhoz

MUZ 8 LS2
•  Egy-egy Ø 2 mm-es és Ø 6 mm-es  

nemesacél lyuktárcsa 
•  A különböző átmérőjű  

tárcsákkal finomabb, ill.  
durvább darálási fokozatok  
választhatók 

MUZ 8 LS3 
•  Egy-egy Ø 3 mm-es és Ø 8 mm-es  

nemesacél lyuktárcsa 
•  A különböző átmérőjű  

tárcsákkal finomabb,  
ill. durvább darálási  
fokozatok választhatók 

MUZ 8 LS4
•  Egy Ø 4,5 mm-es nemesacél  

lyuktárcsa 

MUZ 8 SV 1 – Kinyomós sütemény előtét 
•  4 különféle alakú fém  

előtétforma, kinyomós  
sütemények formázására 

MUZ 8 RV 1 – Daráló előtét 
•  Mandula, diófélék és szárított  

zsemle darálására 
•  A tiszta munkavégzést  

védőburkolat segíti elő 

MUZ 8 WS2  
Kolbásztöltő tartozék 
•  A 3 különböző vastagságú  

kolbásztöltő tartozék  
segítségével ízletes és  
változatos kolbászokat,  
szalámikat készíthetünk. 

MUZ 8 NS 1  
Tésztaszaggató  
készlet 
•  Különböző fém  

tésztaszaggató  
előtétek,  
pl. lasagne tésztához is 

MUZ 8 FV 1 – Gyümölcsprés 
•  Bogyós gyümölcsfélék, paradicsom,  

csipkebogyó kipréselésére (mustkészítés) 
•  Működtetésével egyidejűleg pl.: a ribizlit  

automatikusan lehámozza és magtalanít is 

Gabonaőrlő  
(olajos magvakhoz is) 
MUZ 8 GM 1 

•  Kukorica kivételével mindenféle mag (még 
olajtartalmú is), valamint szárított gomba és 
gyógynövények őrlésére 

•  Közvetlen őrlési lehetőség a keverőtálban –
megkönnyíti a továbbfeldolgozást 

•  Fokozatmentes őrlési finomság  
be- vagy átállítás, akár bekapcsolt  
készüléknél is 

•  250 g, 500 g és 750 g-os jelzéssel  
ellátott tartály 

Citrusprés 
MUZ 8 ZP 1 

•  Minden citrusféléhez alkalmazható:  
pl. narancs, citrom, grapefruit 

•  Lehetővé teszi a gyümölcslé-tartalom  
optimális kicsavarását 

•  Szűrőkosár nyomófejjel és kiöntőedénnyel 
•  Űrtartalom: 1 l

Adapter
MUZ 8 AD1 

A tésztakészítő feltétek és a MUZ 8 FW1  
húsdaráló csatlakoztatásához szükséges 

Húsdaráló adapterrel 
MUZ 8 FA 1  

•  Szett tartalma: MUZ 8 FW 1 húsdaráló  
+ MUZ 8 AD 1 adapter

•  Tartozékok: 1 db Ø 4,5 mm-es  
lyuktárcsa, betöltő tálca, tömőrúd 

Húsdaráló 
MUZ 8 FW 1

•  Tartozékok: 1 db Ø 4,5 mm-es lyuktárcsa 
készlet, betöltő tálca, tömőrúd

•  Főtt vagy nyers hús darálására pl. tatár 
beefsteakhez vagy fasírozotthoz

•  Kiegészítő feltétekkel diófélék, mandula 
stb. darálására, illetve kinyomós sütemény 
formázására és bogyós gyümölcsfélék 
passzírozására használható

MUZ 8 MX 2
Üveg turmixkehely

•  Űrtartalom: 1,75 l

MUZ 8 ER 2
Nemesacél keverőtál

•  Feldolgozó kapacitás (5,4 l): 
max. 1,5 kg liszt + hozzávalók, 
mellyel kb. 3,5 kg tészta  
készíthető

A külön megvásárolható tartozékok alapgép nélkül értendők!
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STyline MUM 5 konyhai robotgépek

MUM56Z40 Styline MUM52120 Styline

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

•  900 W •  700 W

Általános termékjellemzők (minden MUM5-nél):
• Magas minőségű, egyedi formatervezés • „Multi-motion-drive” – dinamikus bolygó-mozgást végző keverőkar a még hatékonyabb munka érdekében  
• Könnyedén 3 munkaállásba állítható multi-funkciós meghajtó kar • Automatikus parkoló állás • Lágy indítás • Feldolgozó kapacitás: max. 2,7 kg massza 
• Elektronikus sebesség szabályozás • Letisztult formájának köszönhetően könnyen tisztítható • Gumi rögzítő lábak • Automatikus motorvédő kapcsoló 
túlterhelés ellen • Nemesacél keverőtál (3,9 l), átlátszó spriccelés védő fedéllel • Styline Extra: Tartozéktároló táska • Dagasztóvilla tésztaelválasztóval, 
habverő- és keverővilla • 3-féle szeletelő/reszelő korong, melyek közül kettő duplaoldalas (összesen 5 funkció) • Mixer kehely (1,25 l) • Kábeltartó rekesz 
• Recept DVD

További termékjellemzők:
•  7 működési sebesség, pillanatkapcsoló 
•  Húsdaráló
•  Citrusprés
•  LED működés- és hibajelző
•  Automata kábelfeltekerés
•  Fém díszítőelemek

További termékjellemzők:
•  4 működési sebesség, pillanatkapcsoló

Styline Extra: Tartozéktároló táska
Kompakt táska, melyben könnyedén elfér a MUM5 konyhai robotgépek  
alaptartozékát alkotó 3-féle keverővilla és 3 szeletelő illetve reszelő korong. 
Különösen praktikus és helytakarékos megoldás, hiszen a tartozékokkal teli 
táska használat után kényelmesen tárolható a nemesacél tálban.

STYLINE termékcsalád, a kiemelkedő teljesít-
mény és a design tökéletes összhangja. 
Letisztult, stílusos formatervezés, elegáns 
színkombináció és egyedi technikai innováció 
jellemez minden Styline terméket. A minden- 
napi és nem mindennapi konyhai műveletek 
alapkellékei, melyek használata során nemcsak 
siker-, hanem esztétikai élménye is garantált.



 | 9

Külön megvásárolható tartozékok a MUM 5 
univerzális konyhai robotgéphez

Húsdaráló 
MUZ5FW1

Tartozékok:  
1 db 4,5 mm-es lyuktárcsa, betöltőtálca, tömőrúd

•  Friss hús darálására, pl. tatár beefsteakhez  
vagy fasírozotthoz

Opcionális kiegészítő feltétek
MUZ5FW1-hez:

Ázsiai zöldségszeletelő korong
MUZ45AG1

•  Zöldségfélék hosszú, keskeny  
csíkokra történő szeletelésére

Lyuktárcsa készlet  
MUZ45LS1

•  Egy-egy Ø 3 mm-es és  
Ø 6 mm-es lyuktárcsa

Hasábburgonya 
szeletelőkorong
MUZ45PS1

•  Hasábburgonya gyors és tiszta szeletelésére

Daráló előtét  
MUZ45RV1

•  Mandula, diófélék, parmezán sajt  
és szárított zsemle darálására

Előtét kinyomós  
süteményekhez 
MUZ45SV1

•  4 különféle alakú fém előtétforma  
kinyomós sütemények formázására

Gyümölcsprés – MUZ45FV1

•  Bogyós gyümölcsfélék,  
paradicsom, csipkebogyó  
kipréselésére (mustkészítés)

•  Működtetésével egyidejűleg  
pl. a ribizlit automatikusan  
lehámozza és magtalanítja

Durva  
reszelőkorong
MUZ45RS1

•  Nyers burgonya reszelésére pl. krumplilángos  
vagy knédli készítéséhez

Citrusprés –  
MUZ5ZP1

•  Minden citrusféléhez alkalmazható

Multi-mixer  
MUZ5MM1 
Tartozékok: aprítókés, korongtartó, 1 közép- 
finomságú reszelőkorong, 1-1 kétoldalas reszelő-  
és szeletelő korong (= 5 funkció)

•  Gyógynövény, fűszer, gyümölcs, dió, mandula,  
étcsokoládé, sőt tatár beefsteakhez való  
hús aprítására is alkalmazható

• Hasznos töltőmennyiség: 0,5 l

Nemesacél keverőtál
MUZ5ER2

•  Feldolgozó-kapacitás: (3,9 l) 
max. 0,75 kg liszt + hozzávalók, amellyel 
kb. 1,5 kg kelttészta készíthető

A külön megvásárolható tartozékok alapgép nélkül értendők!

Opcionális kiegészítő feltétek
Zöldségszeletelőhöz (MUM5 alaptartozék)
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MUM48CR2 MUM4655EU

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

•  600 W •  550 W

Általános termékjellemzők (minden MUM4-nél)
• „Multi-motion-drive” – dinamikus bolygó-mozgást végző keverőkar a még hatékonyabb munka érdekében • 4 működési sebesség • Könnyedén  
3 munkaállásba állítható multifunkciós meghajtó kar • Feldolgozó kapacitás: max. 2,7 kg massza • Automatikus motorvédő kapcsoló túlterhelés ellen  
• Erős megterhelés mellett is fokozattartó • Kábeltartó rekesz • Gumi rögzítő lábak • Dagasztóvilla tésztaelválasztóval, habverő- és keverővilla  
• 3-féle szeletelő/reszelő korong, melyek közül kettő duplaoldalas (összesen 5 funkció)

További termékjellemzők:
•  Nemesacél keverőtál (3,9 l), átlátszó spriccelés védő fedéllel
•  Húsdaráló
•  Citrusprés
•  Műanyag mixer kehely (1 l)
•  Recept DVD
•  Automatikus parkoló állás
•  Tartozéktároló

További termékjellemzők:
•  Műanyag keverőtál (3,9 l), átlátszó spriccelés védő fedéllel
•  Húsdaráló
•  Műanyag mixer kehely (1 l)
•  Parkoló állás
•  Tartozéktároló

MUM48R1 MUM4427

Univerzális konyhai robotgép Univerzális konyhai robotgép

•  600 W •  500 W

Általános termékjellemzők minden MUM4-nél (lásd fent)

További termékjellemzők:
•  Nemesacél keverőtál (3,9 l), átlátszó spriccelés védő fedéllel
•  Pillanatkapcsoló
•  Recept DVD

Általános termékjellemzők minden MUM4-nél (lásd fent)

További termékjellemzők:
•  Műanyag keverőtál (3,9 l), átlátszó spriccelés védő fedéllel
• Durva reszelő korong nyers burgonyához (MUZ45RS1)
• Parkoló állás

MUM 4 konyhai robotgépek
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Külön megvásárolható tartozékok a MUM 4 
univerzális konyhai robotgéphez

Zöldségszeletelő 
MUZ4DS3

Tartozékok: 1 középfinomságú reszelőkorong,  
1-1 kétoldalas reszelő- és szeletelő tárcsa  
(= 5 funkció), biztonsági reteszelő

• A behelyezett korongtól függően 
 - uborka, retek stb. szeletelésére 
 -  répa, alma, zeller, vöröskáposzta  

stb. reszelésére
 -  csokoládé, kemény sajt, diófélék  

és hasonlók reszelésére
•  Biztonsági reteszelő: a behelyezett  

korongok csak lezárt fedélnél foroghatnak

Opcionális kiegészítő feltétek
MUZ4DS3 Zöldségszeletelőhöz:

Húsdaráló 
MUZ4FW3

Tartozékok:  
1 db 4,5 mm-es lyuktárcsa, betöltőtálca, tömőrúd

•  Friss hús darálására, pl. tatár beefsteakhez  
vagy fasírozotthoz

Opcionális kiegészítő feltétek
MUZ4FW3 Húsdarálóhoz:

Ázsiai zöldség-szeletelőkorong 
MUZ45AG1

•  Zöldségfélék hosszú, keskeny  
csíkokra történő szeletelésére

Lyuktárcsa készlet  
MUZ45LS1

•  Egy-egy Ø 3 mm-es és  
Ø 6 mm-es lyuktárcsa

Hasábburgonya 
szeletelőkorong
MUZ45PS1

•  Hasábburgonya gyors és tiszta szeletelésére

Daráló előtét  
MUZ45RV1

•  Mandula, diófélék, parmezánsajt és  
szárított zsemle darálására

Előtét kinyomós  
süteményekhez 
MUZ45SV1

•  4 különféle alakú fém előtétforma  
kinyomós sütemények formázására

Gyümölcsprés – MUZ45FV1

•  Bogyós gyümölcsfélék,  
paradicsom, csipkebogyó  
kipréselésére (mustkészítés)

•  Működtetésével egyidejűleg  
pl. a ribizlit automatikusan  
lehámozza és magtalanítja

Durva  
reszelőkorong
MUZ45RS1

•  Nyers burgonya reszelésére pl. krumplilángos  
vagy knédli készítéséhez

Citrusprés –  
MUZ4ZP1

•  Minden citrusféléhez alkalmazható

Multi-mixer  
MUZ4MM3 
Tartozékok: aprítókés, korongtartó,  
1 közép-finomságú reszelőkorong, 1-1 kétoldalas 
reszelő- és szeletelő korong (= 5 funkció)

•  Gyógynövény, fűszer, gyümölcs, dió, mandula,  
étcsokoládé, sőt tatár beefsteakhez való  
hús aprítására is alkalmazható

• Hasznos töltőmennyiség: 0,5 l

MUZ4ZT1
Tartozéktartó állvány

(keverővillák és reszelő korongok  
nélkül értendő)

MUZ4MX3
Üveg turmixkehely

•  Űrtartalom: 0,75 l

MUZ4MX2
Műanyag turmixkehely

•  Űrtartalom: 1 l

Gabonaőrlő  
MUZ4GM3  
(olajos magvakhoz is)

•  Kukorica kivételével mindenféle  
mag (még olajtartalmú is), valamint  
szárított gomba és gyógynövények 
őrlésére

•  Fokozatmentes őrlési finomság

Fagylaltkészítő – MUZ4EB1

Tartozékok: tartály (1 l), keve-
rőegység, spriccelésvédő fedél, 
levehető tartóállvány, keverőlapát

•  Dupla falú termosztartály
•  Egyszerre elkészíthető  

fagylaltmennyiség: 550 g

Műanyag keverőtál
MUZ4KR3

•  Feldolgozó-kapacitás: (3,9 l) 
max. 1 kg liszt + hozzávalók, amellyel 
kb. 2,7 kg tészta készíthető

Nemesacél keverőtál
MUZ4ER2

•  Feldolgozó-kapacitás: (3,9 l) 
max. 1 kg liszt + hozzávalók, amellyel 
kb. 2,7 kg tészta készíthető

A külön megvásárolható tartozékok alapgép nélkül értendők!
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MCM 6 MultiTalent kompakt konyhai robotgépek

MCM68861 MultiTalent MCM64051

Kompakt konyhai robotgép,  
szálcsiszolt nemecacél készülékház előlappal Kompakt konyhai robotgép

• 1250 W

• Fokozatmentes működési sebesség, külön pillanatfokozat és lágy indítás
• LED sebesség-fokozat kijelző
•  Maximális biztonság a keverőtál és a turmixkehely tetőzáró  

mechanikájának köszönhetően
• Feldolgozó kapacitás: max.1,5 kg massza
• Nagy átlátszó műanyag keverőtál (hasznos űrtartalom: 3,9 l)
• Műanyag mixer feltét (1,5 l)
•  Univerzális aprító 4 szárnyú késsel: kis mennyiségű zöldség, hús,  

sajt gyümölcs és fűszernövény aprításához
•  Cserélhető nemesacél szeletelő betétek (vastag és vékony szeleteléshez) 

és hasábburgonya szeletelőkorong stabil korongtartóval
• Nemesacél korongok
• Multifunkciós aprítókés, habverő és dagasztó feltét
• Citrusprés feltét
• Praktikus tartozéktároló táska
• Kábeltartó rekesz
• Gumi rögzítőlábak

• 1200 W

• Fokozatmentes működési sebesség, külön pillanatfokozat és lágy indítás
• LED sebesség-fokozat kijelző
•  Maximális biztonság a keverőtál és a turmixkehely tetőzáró  

mechanikájának köszönhetően
• Feldolgozó kapacitás: max.1,5 kg massza
• Nagy átlátszó műanyag keverőtál (hasznos űrtartalom: 3,9 l)
• Műanyag mixer feltét (1,5 l)
•  Cserélhető nemesacél szeletelő betétek  

(vastag és vékony szeleteléshez) és reszelő betét
• Nemesacél korongok
• Multifunkciós aprítókés, habverő és dagasztó feltét
• Gyümölcscentrifuga
• Citrusprés feltét
• Kábeltartó rekesz
• Gumi rögzítőlábak

ÚJ! ÚJ!

Nagy teljesítmény, több mint 50-féle funkció és tökéletes eredmény minden alkalomra 
A Bosch legújabb MultiTalent kompakt konyhai robotgépe rendkívül dinamikus, 1250 wattos motorja és innovatív 
négyszárnyú vágókése gyors és hatékony eredményre képes minden egyéni igényt kielégítve. Nagyméretű keverőtál-
ja és egyéb tartozékai több, mint 50-féle különböző funkciót tesznek lehetővé, így egy eszközzel végezhet el szinte 
minden konyhai műveletet.
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STyline kompakt konyhai robotgépek

Styline Extra: Tartozéktároló fiók

A beépített tartozéktárolóban a praktikus terméktervezés-

nek köszönhetően 8 különböző alaptartozék fér el, melyek 

bármikor egy mozdulattal kéznél vannak.

MCM4200 Styline MCM4100 Styline

Kompakt konyhai robotgép, fehér/ezüst Kompakt konyhai robotgép, fehér/anracit

• 800 W

• Fokozatmentes működési sebesség, külön pillanatfokozat
• LED sebesség-fokozat kijelző
•  Maximális biztonság a keverőtál és a turmixkehely tetőzáró  

mechanikájának köszönhetően
• Feldolgozó kapacitás: max.1 kg massza
• Átlátszó műanyag keverőtál (hasznos űrtartalom: 1,2 l)
• Műanyag turmixfeltét (1,25 l)
•  Cserélhető nemesacél szeletelő betétek (vastag és vékony szeleteléshez) 

és reszelő betétek (durva és finom reszeléshez)
• Nemesacél korongok
• Hasábburgonya szeletelő
• Multifunkciós aprítókés, habverő feltét
• Citrusprés feltét
• Gyümölcscentrifuga
• Dagasztó feltét
• Styline Extra: Beépített tartozék tároló
• Gumi rögzítőlábak

• 800 W

• 2 működési sebesség, külön pillanatfokozat
•  Maximális biztonság a keverőtál és a turmixkehely tetőzáró  

mechanikájának köszönhetően
• Feldolgozó kapacitás: max.1 kg massza
• Átlátszó műanyag keverőtál (hasznos űrtartalom: 1,2 l)
• Műanyag turmixfeltét (1,25 l)
•  Cserélhető nemesacél szeletelő betétek (vastag és vékony szeleteléshez) 

és reszelő betétek (durva és finom reszeléshez)
• Nemesacél korongok
• Multifunkciós aprítókés, habverő feltét
• Citrusprés feltét
• Dagasztó feltét   
• Styline Extra: Beépített tartozék tároló
• Gumi rögzítőlábak

ÚJ!
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Mindentudó Bosch konyhai kisgépek.
 
A Bosch 60 éve gyárt konyhai robotgépeket. Ez idő alatt folyamatosan fejlesz-

tette és tökéletesítette a készülékeket, hogy azok az innovatív technológiával, 

kezelhetőséggel és megbízhatósággal szemben támasztott igényeket  

a lehető legmagasabb szinten elégítsék ki.
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STyline MSM 7 mixxo quattro botmixerek

MSM7800 Styline MSM7500 Styline

Botmixer-szett, ezüst/fehér Botmixer-szett, fehér/mintás

• 750 W •  600 W

Általános termékjellemzők (minden MSM7 botmixernél):
• Nagy teljesítményű, csendes motor • Külön turbó gomb a maximális teljesítményért • Nemesacél keverőszár • Kioldó gomb segítségével könnyen levehe-
tő mixerfej • Jég aprítására is alkalmas • Soft-touch fogantyú • Könnyű kezelhetőség a karcsú, kézreálló formának köszönhetően • Optimalizált készülék-
forma a fröccsenés elkerülése érdekében • Minden tartozék – a motorrész kivételével – mosogatógépben tisztítható (a keverőszár mosogatógépben való 
tisztítása nem ajánlott) • Elektronikus fokozat szabályozás • Új fejlesztésű 4-szárnyú, Mixxo quattro nemesacél vágókés a tökéletes eredményért  
• Új design, prémium minőségű színes előlap • Optimalizált készülékforma a fröccsenés elkerülése érdekében • Praktikus kábel kivezetés

További termékjellemzők:
• LED sebesség-fokozat kijelző
• Skálázott mixerkehely fedéllel (0,7 l)
• Nemesacél habverőfeltét
• Aprító tál (1,25 l)
• Univerzális nemesacél aprító kés
• Multifunkcionális, cserélhető szeletelő/reszelő betétek

További termékjellemzők:
•  XL aprító, nemesacél késekkel és műanyag fedéllel
•  Skálázott mixerkehely fedéllel (0,7 l)

Minden késnek egy éle van. A miénknek négy.

A Bosch mixxo quattro botmixerei egyedi színekben  
és design-ban a kreatív konyhák elsőszámú eszközei.  
A nemesacél vágófej speciálisan elhelyezett 4 szárnyú  
kése az eddigieknél is gyorsabban aprít és pürésít.  
A kés új kialakításának köszönhetően a levesek még 
krémesebbek, a szószok még lágyabbak, a desszertek  
még könnyebbek, mint eddig valaha.
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MSM 6 ergoMixx botmixer-szettek

MSM67170 MSM66150 MSM66020

Botmixer-szett, fekete/szürke Botmixer-szett, fehér/szürke Botmixer-szett, fehér/szürke

•  750 W •  600 W •  600 W

Általános termékjellemzők (minden MSM6 botmixernél):
• Kiváló kezelhetőség a kényelmes, kézreálló formának és a nagy gomboknak köszönhetően • Csendes vibrációmentes motor • 12 sebesség fokozat  
•  Külön turbó-gomb a maximális teljesítményért • Új fejlesztésű 4-szárnyú kés a tökéletes eredményért • Kioldógomb segítségével könnyen levehető 

mixerfej • A keverőszár és minden tartozék (a motorrész kivételével) mosogatógépben tisztítható

További termékjellemzők:
• Nemesacél botmixer fej
• Átlátszó mixerkehely, mérőskála és fedél
• Flexibilis spirálkábel
•  Univerzális aprító, kivehető, finomra élezett 

nemesacél késsel
•  Alaptartozékként, jégaprításra alkalmas,  

speciális nemesacél kés feltét az aprítóhoz
• Nemesacél habverő feltét

További termékjellemzők:
• Nemesacél botmixer fej
• Átlátszó mixerkehely, mérőskála és fedél
•  Univerzális aprító, kivehető, finomra élezett 

nemesacél késsel
• Nemesacél habverő feltét

További termékjellemzők:
• Hőálló műanyag mixerfej nemesacél késsel
• Átlátszó mixerkehely és mérőskála
•  Univerzális aprító, kivehető, finomra élezett 

nemesacél késsel

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Kézreálló forma, hihetetlen sokoldalúság –  

Új Bosch MSM 6 ErgoMixx botmixer-szettek

Az erős és karcsú új ErgoMixx botmixerek 

ergonómikus formájuk, nagy gombjaik révén 

kényelmesen használhatók számos konyhai 

művelet elvégzésénél.

A halk, vibrációmentes és ugyanakkor erős 

motor, valamint az új 4-szárnyú kés tökéletes 

eredményt biztosít akár keverésről, aprításról, 

pépesítésről vagy netán habverésről van szó.

Az MSM67170 egyedi termékelőnye, hogy  

a spirálkábel segítségével rendkívül flexibilisen 

használható a konyha bármely pontján. Ezen 

készülék alaptartozéka egy speciális nemesacél 

kés feltét, amely jégaprításra alkalmas.
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MSM 6 botmixerek

MSM64010 MSM6B250

Botmixer, fehér/piros Botmixer, fehér

•  450 W •  300 W

Általános termékjellemzők (minden MSM6 botmixernél):
•  Csendes, vibrációmentes motor • Külön turbó-gomb a maximális teljesítményért

További termékjellemzők:
•  Kiváló kezelhetőség a kényelmes, kézreálló formának és a nagy  

gomboknak köszönhetően
• Hőálló műanyag mixerfej nemesacél késsel
• Új fejlesztésű 4-szárnyú kés a tökéletes eredményért
• Kioldógomb segítségével könnyen levehető mixerfej
• Átlátszó mixerkehely és mérőskála

További termékjellemzők:
•  Nemesacél keverőszár
•  Könnyen levehető mixerfej
•  Skálázott mixerkehely fedéllel
• Külön turbó gomb a maximális teljesítményért

MSM6B100

Botmixer, fehér

• 280 W

További termékjellemzők:
•  Könnyen levehető mixerfej

ÚJ!
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MFQ 3 ergoMixx kézi mixerek

MFQ4070 Styline MFQ3010

Kézi mixer-szett Kézi mixer

•  500 W •  300 W

Általános termékjellemzők (minden MFQ kézi mixernél):
• Nemesacél habverő- és dagasztó villa • Pillanatkapcsoló és turbófokozat • Kioldó gomb  
a habverő- és dagasztó feltétekhez • A készülék tartozékai mosogatógépben tisztíthatók  
(a botmixer feltét mosogatógépben való tisztítása nem ajánlott) 

További termékjellemzők:
•  Skálázott mixerkehely fedéllel (0,7 l)
•  Nemesacél botmixer feltét
• 5 sebesség fokozat 
• Erős, ugyanakkor rendkívül csendes motor 
• Speciálisan kialakított habverő villák

További termékjellemzők:
•  2 sebesség fokozat

MFQ36460 MFQ36470 MFQ36440

Tálas kézi mixer, fehér/szürke Kézi mixer-szett, fehér/szürke Kézi mixer-szett, fehér/szürke

•  450 W •  450 W •  300 W

Általános termékjellemzők (minden MFQ kézi mixernél):
• Kiváló kezelhetőség a kényelmes, kézreálló formának és a nagy gomboknak köszönhetően • Nemesacél habverő- és dagasztó villa • Pillanatkapcsoló és 
turbófokozat • Kioldó gomb a habverő- és dagasztó feltétekhez • A készülék tartozékai mosogatógépben tisztíthatók (a botmixer feltét mosogatógépben 
való tisztítása nem ajánlott) • Kábelfeltekerési lehetőség

További termékjellemzők:
• 5 sebességi fokozat
•  2 nagy hatékonyságú turbó keverőbetét  

az optimális hab- és keverési eredményhez
• 2 stabil dagasztóbetét
•  Kényelmes munkavégzés a keverőtál  

segítségével
•  Keverőtál max. kapacitása: 500 g liszt +  

hozzávalók (kenyér vagy pizza tészta)

További termékjellemzők:
• 5 sebességi fokozat
•  2 nagy hatékonyságú turbó keverőbetét az 

optimális hab- és keverési eredményhez
• 2 stabil dagasztóbetét
• Nemesacél botmixer fej
• Skálázott mixerkehely, fedéllel

További termékjellemzők:
• 5 sebességi fokozat
•  2 nagy hatékonyságú turbó keverőbetét az 

optimális hab- és keverési eredményhez
• 2 stabil dagasztóbetét
• Hőálló műanyag mixerfej nemesacél késsel
• Skálázott mixerkehely, fedéllel

SuperSilentFineCreamer

ÚJ! ÚJ! ÚJ!
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MES20A0 Styline MES20G0 Styline

Gyümölcscentrifuga, antracit/fehér Gyümölcscentrifuga, almazöld/fehér

Általános termékjellemzők (minden MES gyümölcscentrifugánál):
• 700 W-os motorteljesítmény • 2 sebesség fokozat, kemény és puha gyümölcsökhöz/zöldségekhez • Univerzálisan alkalmazható különféle gyümölcs-  
és zöldségfélékhez • Biztonsági üzemmód – Active Motor Management: a készülék csak akkor működik, amikor minden eleme pontosan a helyén van  
• Alumínium die-cast szorító: magas préselő erő, szivárgás nélkül • Széles betöltő nyílás egész gyümölcsöknek • Nemesacél szűrő és gyümölcslékifolyó  
az ízletes gyümölcslé érdekében • Automatikus gyümölcshús kidobás • Nagyméretű, levehető gyümölcshús tartály • Könnyű tisztítás: a szétszedhető részek 
mosogatógépben tisztíthatóak • Tapadókorongos rögzítő lábak • Kábeltartó rekesz • Mérőskálázott, 2 részes gyümölcslé tartály habelválasztóval (1,25 liter)

További termékjellemzők:
•  Műanyag készülékház

Gyümölcscentrifugák

MES3000

Gyümölcscentrifuga

Általános termékjellemzők (minden MES gyümölcscentrifugánál):
•  700 W-os motorteljesítmény
•  2 sebesség fokozat, kemény és puha gyümölcsökhöz/zöldségekhez
•  Univerzálisan alkalmazható különféle gyümölcs- és zöldségfélékhez
•  Biztonsági üzemmód – Active Motor Management: a készülék csak  

akkor működik, amikor minden eleme pontosan a helyén van
•  Alumínium die-cast szorító: magas préselő erő, szivárgás nélkül
•  Széles betöltő nyílás egész gyümölcsöknek
•  Nemesacél szűrő és gyümölcslékifolyó az ízletes gyümölcslé érdekében
•  Automatikus gyümölcshús kidobás
•  Nagyméretű, levehető gyümölcshús tartály
•  Könnyű tisztítás: a szétszedhető részek mosogatógépben tisztíthatóak
•  Tapadókorongos rögzítő lábak
•  Kábeltartó rekesz
•  Mérőskálázott, 2 részes gyümölcslé tartály habelválasztóval (1,25 liter)

További termékjellemzők:
•  Nemesacél készülékház 
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MMB11R2

Turmixgép, piros

• 500 W 

• 2 sebesség fokozat + pillanatkapcsoló 
• Nemesacél vágókés 
• Kábelfeltekerés + kábeltartó rekesz 
• Jég aprítására is alkalmas
•  Üveg turmixkehely (1,75 liter)

Turmix, univerzális aprítók

MMR15A1 MMR08R2 MMR08A1

Univerzális aprító, fehér/antracit Univerzális aprító, piros/szürke Univerzális aprító, fehér/antracit

• 550 W • 400 W • 400 W

Általános termékjellemzők (minden MMR aprítónál):
•  Hús- és zöldségfélék, gyümölcs, dió, hagyma, stb. gyors vágásához, aprításához vagy pürésítéséhez • Mikrohullámú sütőben is használható, mosogatógép-

ben is tisztítható aprítótál • Nemesacél aprítókés • Automatikus be- és kikapcsolás a tető lenyomásával illetve felengedésével • Praktikus kábelfeltekerés

További termékjellemzők:
• Pillanatkapcsoló
• 1500 ml-es üvegtartály
• Jégaprító kés
• Habverő korong

További termékjellemzők:
• Pillanatkapcsoló
• 800 ml-es műanyag aprító tál 
• Habverő korong

További termékjellemzők:
• Pillanatkapcsoló
• 800 ml-es műanyag aprító tál
• Habverő korong

ÚJ! ÚJ! ÚJ!



 | 21

Citrusprés, húsdaráló, kontaktgrill

MCP3500 MFW1501 TFB3302V

Citrusfacsaró Húsdaráló Kontaktgrill

•  25 W

•  Univerzális préselőkúp citrusfélékhez
•  Automatikus be- és kikapcsolás a préselő kúp 

lenyomásával illetve felengedésével
•  Optimális gyümölcslé-kinyerés a kétoldali 

irányba egyaránt forgó kúp segítségével
•  A kifacsart citruslébe jutó gyümölcshús 

mennyisége szabályozható
•  Mérőskálázott, levehető létartály (0,8 liter)
•  Mosogatógépben is tisztítható
•  Praktikus kábelfeltekerés
•  Porvédő fedél

•  450 W

•  Alaptartozékként 4,5 mm-es fém daráló tárcsa
•  Nagy feldolgozókapacitás: max. 1,5 kg/perc
•  14 cm magasságban lévő kimeneti nyílás,  

a kényelmes edény aláhelyezésért
•  Biztonsági gyorscsatlakózóval (alaptartozék-

ként plusz egy pót csatlakozó)
•  Nagyméretű betöltőnyílás adagolótálcával, 

kézreálló tömőrúd
•  Beépített tartozéktároló
•  Biztonságos rögzítés gumilábakkal
•  Könnyen tárolható

Külön megvásárolható tartozékok*:
•  Lyuktárcsa készlet (MUZ45LS1)
•  Sütemény kinyomó előtét (MUZ45SV1)
•  Daráló előtét (MUZ45RV1)
•  Gyümölcsprés előtét (MUZ45FV1)

* részletes információ a katalógus 12. oldalán található

•  1800 W

•  Szeletsütő alsó/felső sütéssel grillezéshez, 
átsütéshez és melegen tartáshoz

•  Nagy grillező felület: 220x310 mm
•  Tapadásgátló bevonattal ellátott grill-lapok
•  Fokozatmentes hőfokszabályozás  

(max. 5 fokozat), beépített ki-/be kapcsolóval
•  Felfűtést jelző lámpa – a kívánt hőfok  

elérésekor a lámpa kialszik
•  Állítható magasságú felső grill lap átsütéshez
•  Javasolt grill-fokozatok a készülékházon
•  Könnyű tisztítás: kivehető grill lapok
•  Helytakarékosan, állítva is tárolható
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Szeletelőgépek

MAS9101N MAS6200N MAS62R1N

Elektromos szeletelőgép Elektromos szeletelőgép, ezüst Elektromos szeletelőgép, piros

•  140 W-os, erős, csendes motor

•  Robosztus, fém készülékház
•  Pillanat- és tartós üzemmód, 2 pontos  

biztonsági bekapcsolás
•  Max. 15 mm-ig fokozatmentesen  

állítható szeletelővastagság
•  10°-ban döntött szeletelőasztal  

a könnyebb kezelhetőség érdekében
•  Nemesacélból készült hullámélezett  

körkés teljes védőborítással
•  Ujjvédővel ellátott tolósín és beépített  

tálalótálca
•  Biztonsági retesz a tolósín blokkolására
•  Szállítófogantyú kézvédővel
•  Stabil készülékrögzítés tapadókorongos 

lábakkal
•  Kábeltartó rekesz
•  Konyhabútorba való beépítéshez előkészítve
•  A motorblokkon kívüli részek mosogatógépben 

tisztíthatóak

Általános termékjellemzők (minden MAS62 szeletelőgépnél):
• 110 W • Pillanat üzemmód, 2 pontos biztonsági bekapcsolás • Nemesacélból készült hulláméle-
zett körkés • Max. 15 mm-ig fokozatmentesen állítható szeletelővastagság • Ujjvédővel ellátott 
tolósín • Biztonsági retesz a tolósín blokkolására • Szállítófogantyú kézvédővel • Stabil készülék-
rögzítés tapadókorongos lábakkal • Kábeltartó rekesz

MAS4201N

Elektromos szeletelőgép

•  100 W

•  Fehér színű, műanyag készülékház
•  Pillanat üzemmód, 2 pontos biztonsági  

bekapcsolás
•  Nemesacélból készült hullámélezett körkés
•  Max. 17 mm-ig fokozatmentesen állítható 

szeletelővastagság
•  Ujjvédővel ellátott tolósín
•  Összehajtható készülékház
•  Stabil készülékrögzítés tapadókorongos 

lábakkal
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A legjobb dolog többé nem marad a nap végére, 
hanem rögtön ébredés után következik. 
 
Amennyiben nem tudja elképzelni a reggelt forró kávé, zamatos tea és friss 

ropogós pirítós nélkül, akkor biztosan megtalálja az Önnek legmegfelelőbb 

Bosch reggeliző szettet. Amennyiben nem telhet el a délelőtt egy kellemes 

hosszú kávé nélkül, ha ebéd után egy erős eszpresszóra vágyik, ha a délutáni 

baráti összejövetel kötelező tartozéka az ínycsiklandozó latte macchiato, ha 

az esti lazításhoz leginkább egy forró teát inna, vagy csak elalvás előtt meleg 

kakaó ízére vágyik, akkor tudjuk mire van szüksége. Válassza a Bosch VeroBar 

illetve VeroCafe automata kávéfőzőit és forró víz-adagoló újdonságát, a Filtrino 

készüléket, mely pillanatok alatt adagol 5 különböző hőmérsékletű vizet tökéle-

tes teák, forró csoki és instant leves készítéséhez.
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TES71621RW VeroBar AromaPro 600* TES50621RW VeroCafe LattePro

Automata kávéfőző Automata kávéfőző

•  1700 W •  1600 W

Általános termékjellemzők (minden TES automata kávéfőzőnél):
• Teljesen automata kávé/eszpresszó készítés egy gombnyomással • Innovatív SensoFlow System fűtőrendszer • Innovatív AromaPro Concept forrázó  
rendszer • Csökkentett felfűtési idő: leggyorsabb első csésze kávé • AromaDouble Shot – extra erős kávé, tökéletes aromával – kompromisszumok nélkül  
• 2 csésze kávé/eszpresszó egyidejű elkészítése – két egymás utáni kávéőrlés és forrázás • One-touch funkció: latte macchiato, cappuccino, tejeskávé 
• Állítható magasságú kávé és tej kifolyó (max. 150mm) • Tejhab, meleg tej és víz adagolás elkülönített kifolyón keresztül • Elő-forralás funkció • Egyénileg 
állítható 4-szintű forróvíz- és 3-szintű kávé hőmérséklet illetve külön kávéőrlési beállítás • Kényelmes és gyors CreamCleaner tejrendszer tisztítás  
• A tejkifolyó rendszer könnyedén eltávolítható, szétszedhető és könnyen tisztítható (mosogatógépben is) • Teljesen automata vízkőtelenítő és tisztító prog-
ram (kombinált Calc’n’Clean program elérhető) • Be- és kikapcsolásnál automata gyorsöblítés • Kivehető forrázó egység • SinglePortion Cleaning funkció 
garantálja a tökéletes kávé ízt és ideális higiéniát • Interaktív (választható) magyar nyelvű menü • „Kávébab- és víz tartály üres” • Elektronikus víz szűrő 
csere figyelmeztetés • Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g) • Kivehető csepptartó tálca, elhasznált kávé tartóval • Külön tartály az őrölt kávé 
számára • AutoOff switch: a készülék automatikusan kikapcsol előre beállított idő után (0 W energia fogyasztás) • Megvilágított gombok, kávékifolyó  
• Kábeltartó rekesz

További termékjellemzők:
• 19 bar
•  Kivehető víztartály: 2,1 l
•  3-féle választható csésze méret, mely egyénileg tovább módosítható  

az IndividualCup Volume-nak köszönhetően
•  6-féle egyéni, személyre szabott kávébeállítás memória funkció
•  Továbbfejlesztett CreamCenter tejhabosító rendszer, szívó funkcióval
• Magas minőségű kerámia SilentCeram Drive kávéőrlő rendszer
•  Az őrlő egység automatikusan felismeri a babkávé fajtáját  

és annak megfelelő ideig őröl
•  Aktív csészemelegítő funkció – ki/bekapcsolható
•  Személyre szabott “My coffee” elkészítése egy gombnyomásra 
•  Intelligens AutoValve System, mely automatikusan vált gőz  

és forró víz funkciók között
•  Vízszintesen elfordítható kávékifolyó
•  Magas minőségű grafikus LCD kijelző 
•  „Kávébab- és víz tartály nemsokára kiürül” figyelmeztetés 
•  Még lefőzhető csésze kávé mennyiség vízkőtelenítés, tisztítás,  

vízszűrő csere előtt
•  Csökkentett zajszint
•  Gyermekzár
•  Megvilágított kávébab tartó
•  Hőtartó alumínium tejtartály, nemesacél fedővel (0,7 l)
•  BRITA szűrő (külön is megvásárolható: TCZ7003)

További termékjellemzők:
•  15 bar
•  Kivehető víztartály: 1,7 l
•  2-féle eszpresszó és 3-féle café créme csésze méret
•  MilkSteam Pro tejhabosító – egyedülálló módon integrált kávé-  

és tejkifolyó rendszer a One-touch (egy gombnyomásra működő)  
italok elkészítésére

•  Két forgó gombbal programozható grafikus és szöveges LCD kijelző
• Magas minőségű CeramDrive kerámia őrlő rendszer

Automata kávéfőzők

* Egyedi rendelésre.
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Állandó forrázási hőmérséklet 

Minimális felfűtési idő

Magas energiahatékonyság

Tökéletes aroma élmény 

Intelligens forrázó kamra

Kivehető forrázóegység

Tejhabosító rendszer gyorsöblítése

Extra erős kávé optimális aromával

Kétszeres mennyiségű kávé őrlése és forrázása,

két egymást követő lépésben

Öblítés minden lefőzött csésze kávé után

Tökéletes kávé élmény és frissesség minden  

csésze kávénál

Tejes italok készítése egy gombnyomásra,  

a csésze elmozdítása nélkül TCA5309

Automata kávéfőző

•  1400 W

• 15 bar
•  Teljesen automata kávé és espresszó kávé készítés  

egy gombnyomásra
• „Aroma whirl system plus” forrázó rendszer
•  Egyedülálló „Single portion cleaning” tisztítás minden 

csésze kávé után
• Tejhabosító és forróvíz funkció
• Állítható őrlési finomság, friss kávé tárolótartállyal (250 g)
• Kiemelkedő minőségű őrlőfej, edzett acélból
• Levehető víztartály (1,8 liter)
• Kivehető forralóegység
• Állítható magasságú kávékifolyó
•  Választható kávémennyiség és extra erősségű  

kávé opció
• Passzív csészemelegítő lap
• Calc’n’clean - Vízkőtlenítés és tisztítás egy lépésben
• Be- és kikapcsolásnál automata gyorsöblítés
• Kivehető csepptálca és csésze tartó rács
•  AutoOff switch: a készülék automatikusan kikapcsol 

előre beállított idő után (0 W energia fogyasztás)
•  Rendelhető vízszűrő a vízkőképződés megakadályozása 

érdekében

 Az „Aroma whirl System plus” 

rendszernél a kávéőrlemény  

a forrázó kamrában nem csupán az örvénylő 

vízzel keveredik, hanem előtte egy előforrázási 

fázisban a kávéőrleményt enyhén előnedvesíti, 

így a kávészemcsék megduzzadnak és a 

speciális örvénylő forrázáskor még több 

aromaanyagot bocsátanak ki.

VeroBar és VeroCafe
A Bosch Barista-technológia
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Forró víz-adagoló

THD2021

Filtrino forró víz-adagoló

•  1600 W

•  5 különböző hőmérsékletű víz adagolása gombnyomás-
ra: mérsékelt, 70 °C, 80 °C, 90 °C, forró

•  A kifolyóba integrált hőmérséklet szenzor biztosítja  
minden beállításhoz a tökéletes hőmérsékletet

•  Innovatív átfolyós vízmelegítő rendszer: bekapcsolás 
után azonnal üzemkész, nincs felfűtési idő és adagolá-
sok közötti várakozási idő

•  Egyéni vízmennyiség-állítási lehetőség: 120 ml, 150 ml, 
200 ml, 250 ml, 300 ml

•  Időt és energiát takarít meg, hogy csak a szükséges 
mennyiségű vizet forralja

•  Alacsony energiafelhasználás a forrázás vége utáni auto-
matikus stand-by módba kapcsolásnak köszönhetően

•  Magasságban állítható, kivehető cseppfogó tálca
•  Kivehető víztartály (kb. 2 l)
•  Integrált BRITA MAXTRA vízszűrő az optimális 

ízhatásért és a készülék vízkő elleni védelme érdekében
•  Elektronikus filter csere kijelző
•  Automata vízkőmentesítő program
•  LED-kijelző
•  Gyerekzár
•  Az összes funkció működtetése mindössze két gombbal
•  Magasságban állítható, kivehető cseppfogó tálca 
•  Integrált kábeltartó rekesz

 A legmodernebb forrázó technológiának 

köszönhetően a Filtrino használatával 

több, mint 50%* energiát spórol meg  

egy pohár forró víz készítésénél.

 Most több ideje lesz élvezni  

az elkészített italt, hiszen a Filtrino  

fele* annyi idő alatt készíti el a kívánt 

hőmérsékletű vizet.

* Összehasonlítva a Bosch 2000 W-os vízforralójával (TWK6004) 250 ml forró víz elkészítése esetén.

Forró víz 

Készítsen egy ízletes instant levest egyszerűen és gyorsan, vagy 

főzzön zamatos fekete teát a legmagasabb hőmérsékleten.

90 °C 

A 90 °C-os hőmérsékletű vízzel finom forró csokoládé vagy 

instant kávé italt készíthet.

80 °C 

A különlegesen finom zöld teák elkészítéséhez nem ajánlott  

a forró víz használata. A 80 °C-os hőmérsékletű víz hozza ki 

igazán és tartja meg a zöld tea aromáját.

70 °C 

A fehér tea készítése különös odafigyelést igényel, melyet  

a 70 °C-os víz használatával tud legmegfelelőbben elérni.

A fehér tea finom, lágy aromája, immunrendszerre és koncent-

rációs képességre  gyakorolt pozitív hatása is jól ismert.

Szobahőmérséklet  

A pezsgőtabletták legmegfelelőbb 

feloldódásához a szobahőmérsékletű  

víz a legoptimálisabb, mely így könnyen 

és kényelmesen elfogyasztható.

reddot design award
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STyline reggeliző szett

TKA8011 Styline TAT8611 Styline TWK8611 Styline

Filteres kávéfőző Kenyérpirító Vízforraló

•  1160 W

•  10 nagy-, vagy 15 kis csésze kávé elkészítésére 
alkalmas

•  Styline Extra: AromaProtect System
•  Aroma VolumeAutomatic – automatikus  

aroma-szabályozó rendszer
•  DualHeating System - kettős fűtőrendszer
•  Automata kikapcsolás 2 óra elteltével
•  Melegentartó funkció
•  Üveg kanna (1,25 l)
•  Csepegésgátló funkció
•  Beépített vízkőtelenítő program, vízkőtelenítés  

szükségét jelző gomb 
•  Átlátszó, levehető víztartály beépített  

fogantyúval, vízszintjelzővel
•  Kivehető billenő szűrő
•  Beépített kábeltartó rekesz

•  860 W

•  Sytline Extra: PerfectRoast System
•  MirrorHeating – Kvarcüveg fűtés
•  AutoHeat Control – egyenletes pirítás
•  2 szelet toast kenyérhez
•  Digitális 5 szintű pirítási fokozat beállítás 

(utánpirítás-, ropogósra sütés- és memória 
funkció)

•  Kiolvasztási funkció
•  Stop gomb
•  Automatikus kenyérközpontosítás  

az egyenletes pirításhoz
•  Beépített zsemlepirító feltét
•  Kenyérkiemelő funkció
•  Automatikus kikapcsolás a kenyér szeletek 

beragadása esetén
•  Hőszigetelt készülékház
•  Kivehető morzsagyűjtő tálca
•  Kábeltartó rekesz

•  2400 W

•  Vízkapacitás: 1,5 l
•  Styline Extra: PerfectTea System
•  Hőmérséklet szabályozó
•  Melegen tartó funkció
•  360°-ban ráhelyezhető és forgatható víztartály
•  Nemesacél aljzat, rejtett fűtőbetét
•  Kivehető nemesacél vízkőszűrő
•  Kétoldali külső vízszintjelzés
•  Gombnyomásra nyíló fedél
•  Gőz-stop automatika: a készülék a beállított 

forráspont elérésekor automatikusan kikapcsol
•  Biztonsági fedélzár: a készülék csak zárt 

fedéllel működtethető és automatikusan  
kikapcsol, ha a fedél kinyílik működés közben

•  „Soft touch” fogantyú
•  Jelzőhang a kívánt forrási hőfok elérése esetén
•  Túlmelegedés és víz nélküli működés elleni 

védelem 
•  Kábeltartó rekesz

Styline Extra: AromaProtect System

Az aroma megőrző rendszer gondoskodik 

arról, hogy Ön a tökéletes kávéaromát 

élvezhesse minden csésze kávéban.  

DualHeating
80-85°C

92-96°C A DualHeating System, kettős fűtőrendszernek 

köszönhetően, a kávéfőzéséhez (92-96 °C) és  

a melegen tartáshoz (80-85 °C) szükséges, egymástól 

eltérő hőmérsékletek tartása is lehetséges. Így a tökéle-

tes aromát akár hosszabb időn keresztül is megőrzi. 

Az AromaVolume Automatic automatikus aroma-

szabályozó rendszer biztosítja a forró víz és  

a kávé megfelelő érintkezési idejét. Egy szenzor érzékeli 

a tartályban lévő víz mennyiségét, és annak megfelelő-

en szabályozza a főzési időt. Így lehetséges, hogy legyen 

szó akár 4 vagy 10 csésze kávéról, az aroma minden 

esetben ugyanolyan élvezetes.

Styline Extra: PerfectRoast System

 Hibátlan pirítás végeredmény.

Az AutoHeat Control segítségével, egy szenzor 

ellenőrzi a belső hőmérsékletet, és a fűtési időt 

úgy állítja be, hogy a pirítási végeredmény mindig 

tökéletes legyen.

Mirror Heating – kvarc-üveg melegítés. A hőt  

4 különálló kvarc üveg fűtőbetét szolgáltatja, 

melyet tükörfelületek vernek vissza, így oszlatva el  

a hőt egyenletesen. 

Styline Extra: PerfectTea System

Különböző teafajták főzéséhez, eltérő 

hőmérsékletű víz szükséges, hogy a tea 

legteljesebb íze élvezhető legyen.   

A hőmérséklet szabályozó segítségével négy 

különböző hőmérséklet (70 °C, 80 °C, 90 °C és 

100 °C) közül választhatunk, így nem kell várnunk, hogy 

a túlmelegített víz visszahűljön a kívánt hőmérsékletre. 

Keep Warm

A melegen tartó funkció a víz hőmérsékletét akár 

30 percen keresztül a kiválasztott szinten tartja.

DualHeating
80-85°C

92-96°C

Keep Warm
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Ébredjen a Bosch Private Collection reggeliző szettel, 
válasszon az elegáns fehér, divatos homokszín és 
különleges piros színárnyalatok közül!

TKA6001V fehér / TKA60288 homokszín / TKA6024V piros TWK6001 fehér / TWK60088 homokszín / TWK6004N piros

Filteres kávéfőző Vízforraló

• 1100 W

• 10 nagy-, vagy 15 kis csésze kávé elkészítésére alkalmas
• Melegentartó lap
•  Üveg kanna szintjelzővel, ergonómikusan kialakított Soft-touch  

fogantyúval
• Kétszintű aromaválasztó funkció (kivéve TKA6001V)
• Csepegésgátló funkció
• Átlátszó, levehető víztartály beépített fogantyúval, vízszintjelzővel
• Világító be- / kikapcsoló
• Kivehető billenő szűrő
• Beépített kábeltartó rekesz

• 2400 W

•  Vízkapacitás: 1,7 l
•  360°-ban ráhelyezhető és forgatható víztartály
•  Nemesacél aljzat, rejtett fűtőbetét
•  Kivehető nemesacél vízkőszűrő
•  Kétoldali külső vízszintjelzés
•  Biztonsági, gombnyomásra nyíló fedél
•  Gőz-stop automatika: a készülék a forráspont elérésekor automatikusan 

kikapcsol
•  Biztonsági fedélzár: a készülék csak zárt fedéllel működtethető  

és automatikusan kikapcsol, ha a fedél kinyílik működés közben
•  „Soft touch” fogantyú
•  Világító kapcsológomb a fogantyú tetején
•  Kábel feltekerési lehetőség

TAT6101 fehér / TAT61088 homokszín / TAT6104 – piros TAT6004

Kenyérpirító Hosszúszeletes kenyérpirító

•  900 W

•  2 szelet kenyérhez
•  Fokozatmentesen állítható 6 szintű pirítási fokozat
•  Elektronikus érzékelő az egyenletes pirítás eléréséhez
•  Kenyérszelet automatikus középre helyezése
•  Kiolvasztási funkció
•  Kenyérkiemelő funkció
•  Stop gomb a pirítás megszakításához
•  Automatikus kikapcsolás a kenyérszeletek beragadása esetén
•  Nemesacél zsemlepirító feltét
•  Hőszigetelt készülékház
•  Kivehető morzsagyűjtő tálca
•  Nagyfelületű fűtőszál

• 900 W

•  1 hosszú vagy 2 normál szelet kenyérhez
•  Fokozatmentesen állítható 6 szintű pirítási fokozat
•  Elektronikus érzékelő az egyenletes pirítás eléréséhez
•  Kenyérszelet automatikus középre helyezése
•  Kiolvasztási funkció
•  Kenyérkiemelő funkció
•  Stop gomb a pirítás megszakításához
•  Automatikus kikapcsolás a kenyérszeletek beragadása esetén
•  Nemesacél zsemlepirító feltét
•  Hőszigetelt készülékház
•  Kivehető morzsagyűjtő tálca
•  Nagyfelületű fűtőszál
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CompactClass reggeliző szett, kávédarálók

TWK7601 TWK3A011 TAT3A011 TAT3A001

Vízforraló, fehér/szürke Vízforraló, fehér/szürke Kompakt kenyérpirító, 2 szelet 
kenyérhez, fehér/szürke

Hosszú szeletes kenyérpirító, 
1 hosszú vagy 2 normál szelet 
kenyérhez, fehér/szürke

• 1850-2200 W

• Vízkapacitás: 1.7 l
•  Nemesacél aljzat, rejtett fűtőbetét
• Kivehető vízkőszűrő
•  360 fokban forgatható víztartály
• Kétoldali külső vízszintjelzés
• Gombnyomásra nyíló fedél
•  Biztonsági fedélzár 
• Világító ki-/bekapcsoló gomb
•  Gőz-stop automatika
•  Lift-Switch-off: a vízforraló auto-

matikusan kikapcsol az aljzatról 
való levételkor

•  Túlmelegedés és víz nélküli 
műkődés elleni védelem

• Kábeltároló rekesz

• 2400 W

• Vízkapacitás: 1,7 l
•  360°-ban ráhelyezhető és forgat-

ható víztartály
• Nemesacél aljzat, rejtett fűtőbetét
• Kivehető vízkőszűrő
• Kétoldali külső vízszintjelzés
• Nagy méretű betöltőnyílás
•  Egyszerű kezelhetőség a tel-

jesen eltávolítható tetőnek 
köszönhetően

•  Gőz-stop automatika
•  Biztonsági fedélzár
•  Lift-Switch-off: a vízforraló auto-

matikusan kikapcsol az aljzatról 
való levételkor

•  Túlmelegedés és víz nélküli 
működés elleni védelem

• Világító ki/bekapcsoló
• Kábeltartó rekesz
• Csúszásmentes talp

• 980 W

•  Fokozatmentesen forgatható pirítási erősséget szabályozó gomb
•  Elektronikus érzékelő az egyenletes pirítás eléréséhez
• Kenyérszelet automatikus középre helyezése
• Beépített zsemletartó
• Kenyérkiemelő funkció
• Stop gomb a pirítás megszakításához
•  Automatikus kikapcsolás a kenyérszeletek beragadása esetén
• Kivehető morzsagyűjtő tálca
• Nagyfelületű fűtőszál
• Kábeltartó rekesz

TKA3A011 MKM6000 – fehér
MKM6003 – fekete

Filteres kávéfőző, fehér/szürke Kávéőrlő

• 1100 W

•  10 nagy-, vagy 15 kis csésze kávé 
elkészítésére alkalmas

•  Optimális ízt biztosító forraló 
egység

• Csepegésgátló
• Beépített víztartály vízszintjelzővel
•  Kivehető billenőszűrő (méret: 1x4)
• Melegentartó funkció
• Világító be- / kikapcsoló
•  Biztonságosan tárolható üvegkan-

na, teljesen elrejthető kábel

• 180 W

•  Egyenletes őrlési finomság, 
különleges őrlőkés rendszerrel

•  Nemesacél őrlőkés és őrlőtartály
•  Az őrlési finomság az őrlési idővel 

változtatható
•  Max. 75 g babkávéhoz
•  Biztonsági kapcsoló – a készülék 

csak felhelyezett tetővel működik

ÚJ!
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Fékezhetetlen gőzerővel 

Az új Bosch gőzállomás fejlesztése so-

rán nem csak a formatervezés, hanem a 

technikai jellemzők terén is a maximumra 

törekedtünk. A nagy teljesítmény, a folya-

matos, illetve intenzív gőzkibocsátás és 

extra gyors felfűtési idő garantálja a kifo-

gástalan vasalási végeredményt. TDS4530 Styline 

Gőzállomás

• 3100 W

• Palladium-glissée talp
• Gőznyomás: 5 bar, felfűtési idő: kb. 2 perc
•  Állandó gőzmennyiség: 130 g/perc, függőleges gőzölés
•  UltimateSteam: 3 intenzív gőzlöket 200 g/perc teljesítménnyel
•  Kivehető víztartály 1,3 l, mely folyamatosan utántölthető
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági kikapcsolás
•  SecureLock System: a vasaló fixálható a gőzállomáson
•  „eco”-gomb: akár 25%-os energiamegtakarítás és 40%-kal keve-

sebb vízfelhasználás
•  Calc’n’Clean Advanced
•  „Víztartály üres” és „gőz készenlétben” jelzők
•  Fokozatmentes gőz és hőmérséklet szabályozás
•  Advanced steam system: megújult gőzfejlesztő rendszer,  

állandó hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
•  A vasaló az alapegységen, illetve a vasalódeszkán is elhelyezhető
•  Extra hosszú, 2 m-es gőzkábel a alapegység és a vasaló között
•  Nagy méretű kábeltároló rekesz
•  Világító ki/bekapcsoló
•  Csúszásmentes lábak

UltimateSteam: a gomb megnyomásá-

val háromszor egymás utáni löketben 

összesen 200 g/perc gőzmennyiséget 

érhet el. Így a gőz mélyebben és 

intenzívebben hatol az anyagba, 

melynek segítségével a gyűrődéseket 

tökéletesen simára tudja vasalni.

Styline gőzállomás

Az 1,3 l-es víztartály könnyedén 

kiemelhető és folyamatosan  

utántölthető.

Magas szintű biztonság és energiahaté-

konyság. A készülék belső időzítője ér- 

zékeli, ha nem használja azt és 8 perc 

elteltével automatikusan kikapcsol.

reddot design award
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Gőzállomások 

TDS373110P Sensixx DS37 ProEnergy fekete / Edition piros TDS372410E Sensixx DS37 ProEnergy fehér / zöld

Gőzállomás Gőzállomás

• 3100 W

• Palladium-glissée talp
• Gőznyomás: 5,5 bar, felfűtési idő: kb. 2 perc
• Állandó gőzmennyiség, függőleges gőzölés
• UltimateSteam: 3 intenzív gőzlöket 230 g/perc teljesítménnyel
• Kivehető víztartály 1,4 l, mely folyamatosan utántölthető
• „auto-shut-off”- automatikus biztonsági kikapcsolás
• SecureLock System:a vasaló fixálható a gőzállomáson
•  „eco”-gomb: akár 25%-os energiamegtakarítás és 40%-kal kevesebb  

vízfelhasználás
• Calc’n’Clean Advanced: speciális vízkő gyűjtő
• „Víztartály üres” és „gőz készenlétben” jelzők
• Fokozatmentes gőzmennyiség szabályozás
•  „Advanced steam system”: megújult gőzfejlesztő rendszer,  

állandó hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
• A vasaló az alapegységen, illetve a vasalódeszkán is elhelyezhető
• Extra hosszú 2 m-es gőzkábel az alapegység és a vasaló között
• Kábelfeltekerő dob, 1,9m kábellel
• Világító ki/bekapcsoló
• Csúszásmentes lábak

• 2400 W

• Palladium-glissée talp
• Gőznyomás: 5,5 bar, felfűtési idő: kb. 2 perc
• Állandó gőzmennyiség, függőleges gőzölés
• UltimateSteam: 3 intenzív gőzlöket 230 g/perc teljesítménnyel
• Kivehető víztartály 1,4 l, mely folyamatosan utántölthető
• „auto-shut-off”- automatikus biztonsági kikapcsolás
• SecureLock System:a vasaló fixálható a gőzállomáson
•  „eco”-gomb: akár 30%-os energiamegtakarítás és 40%-kal kevesebb  

vízfelhasználás
•  Calc’n’Clean Advanced: speciális vízkő gyűjtő
•  „Víztartály üres” és „gőz készenlétben” jelzők
• Fokozatmentes gőzmennyiség szabályozás
•  „Advanced steam system”: megújult gőzfejlesztő rendszer, állandó 

hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
• A vasaló az alapegységen, illetve a vasalódeszkán is elhelyezhető
• Extra hosszú 2 m-es gőzkábel az alapegység és a vasaló között
• Kábelfeltekerő dob, 1,9 m kábellel
• Világító ki/bekapcsoló
• Csúszásmentes lábak

TDS2011 Sensixx B20L,  fehér / bíbor

Gőzállomás

• 2300 W

• Palladium-glissée talp
• Gőznyomás: 4,5 bar, felfűtési idő: kb. 2 perc
• Állandó gőzmennyiség 110g/perc, függőleges gőzölés 
• Kivehető víztartály 1,2 l, mely folyamatosan utántölthető
• „Víztartály üres” és „gőz készenlétben” jelzők
• Fokozatmentes gőzmennyiség szabályozás
•  „Advanced steam system”: megújult gőzfejlesztő rendszer,  

állandó hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
• A vasaló az alapegységen, illetve a vasalódeszkán is elhelyezhető
•  Calc’n’Clean Advanced: speciális vízkő gyűjtő
• 1,8 m-es gőzkábel az alapegység és a vasaló között
• Kábelfeltekerő dob, 2 m kábellel
• Világító ki/bekapcsoló
• Csúszásmentes lábak

ÚJ! ÚJ!

ÚJ!



32 | 

Ragyogó simaság könnyed eleganciával. 

Válassza ki az igényeinek legmegfelelőbb Bosch gőzölős vasalót. Amennyiben 

Önnek fontos az energiatakarékosság, a magas teljesítmény, a nagy gőzkibocsá-

tás, a biztonságos vasalás, az egyszerű kezelhetőség, a vékony vasalótalpcsúcs, 

vagy akár az extra hosszú kábel, ezt mind megtalálja a Bosch kínálatában. 
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Gőzölős vasalók

TDA503011P TDA5028110

Gőzölős vasaló Sensixx’x EditionRosso, fekete/piros Gőzőlős vasaló Sensixx’x Secure, fehér/lila 

• 3000 W

• Ceranium-glissée vasalótalp, 3 zónás kimenet
• Tartós gőzmennyiség: 45 g/perc
• Extra gőz: 200 g/perc
•  „Advanced steam system”: megújult gőzfejlesztő rendszer, állandó 

hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
• Függőleges gőzölés
• Változtatható tartós gőzmennyiség
• Fokozatmentes hőmérséklet-választás
• Automatikus biztonsági kikapcsolás funkció
• Csepegésgátló funkció
• 3AntiCalc – öntisztító funkció és beépített vízkőtelenítő rendszer
• „Soft-touch” fogantyú
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2,5 m), flexibilis kivezetés,  

kábelfeltekerési lehetőség, kábelrögzítő
• Nagyméretű, átlátszó víztartály (350 ml)
• Gyorsan feltölthető, cseppmentes tartály hátsó nyílással
• Vízpermet funkció

• 2800 W

• Ceranium-glissée vasalótalp, 3 zónás kimenet
• Tartós gőzmennyiség: 40 g/perc 
• Extra gőz: 180 g/perc
•  „Advanced steam system”: megújult gőzfejlesztő rendszer, állandó 

hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
• Függőleges gőzölés
• Változtatható tartós gőzmennyiség
• Fokozatmentes hőmérséklet-választás
• Automatikus biztonsági kikapcsolás funkció
• Csepegésgátló funkció
• 3AntiCalc – öntisztító funkció és beépített vízkőtelenítő rendszer
• „Soft-touch” fogantyú
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2,5 m), flexibilis kivezetés,  

kábelfeltekerési lehetőség, kábelrögzítő
• Nagyméretű, átlátszó víztartály (350 ml)
• Gyorsan feltölthető, cseppmentes tartály hátsó nyílással
• Vízpermet funkció

TDA502411E

Gőzőlős vasaló Sensixx’x ProEnergy, fehér/zöld

• 2400 W

• Ceranium-glissée vasalótalp, 3 zónás kimenet
• Tartós gőzmennyiség: 40 g/perc
• Extra gőz: 180 g/perc
•  „Advanced steam system”: megújult gőzfejlesztő rendszer, állandó 

hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
•  „eco”gőzfokozat, mellyel 25% energia és 35% víz megtakarítható  

a „max” gőzfokozathoz képest
• Függőleges gőzölés
• Változtatható tartós gőzmennyiség
• Fokozatmentes hőmérséklet-választás
• Automatikus biztonsági kikapcsolás funkció
• Csepegésgátló funkció
• 3AntiCalc – öntisztító funkció és beépített vízkőtelenítő rendszer
• „Soft-touch” fogantyú
•  Extra hosszú textilbevonatú kábel (2,5 m), flexibilis kivezetés,  

kábelfeltekerési lehetőség, kábelrögzítő
• Nagyméretű, átlátszó víztartály (350 ml)
• Gyorsan feltölthető, cseppmentes tartály hátsó nyílással
• Vízpermet funkció

secure 
auto off

30 sec.

30 sec. 8 min.

Automatikus biztonsági kikapcsolás
Magas szintű biztonság a 3-féle automata  
kikapcsolásnak köszönhetően:

• Vízszintesen 30 mp után,
• Oldal helyzetben 30 mp után,
•  Függőleges helyzetben 8 perc után.

A funkciónak köszönhetően Önnek nem kell  
többé azon aggódnia, hogy vajon kikapcsolta-e  
a készüléket. Biztos lehet benne, hogy igen.

Ceranium-Glissée talp
A Ceranium-Glissée talp kiválóan megfelel a vasaló 
talppal kapcsolatos legmagasabb elvárásoknak is.  
A speciális ötvözet tökéletes és könnyed siklást biztosít. 
Nem kell aggódnunk a gombok vagy a zipzárak miatt 
sem, hiszen a Bosch ezen ötvözete rendkívül ellenálló.

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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TDA2650 TDA2630 TDA2610

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

•  2300 W •  2100 W •  2000 W

Általános termékjellemzők (minden TDA26 vasalónál)
• Palladium-glissée vasalótalp, 3 zónás kimenet • Vékony vasalótalp-csúcs, mely megkönnyíti a gallérok és gombok közötti vasalást • Függőleges gőzölés 
• Változtatható tartós gőzmennyiség • Fokozatmentes hőmérséklet-választás • Hosszú textilbevonatú kábel (1,8 m), flexibilis kivezetés, kábelfeltekerési 
lehetőség • Átlátszó víztartály (290 ml) • Nagyméretű működésjelző • Vízpermet funkció

További termékjellemzők
• Automatikus biztonsági kikapcsolás funkció
• Tartós gőzmennyiség: 30 g/perc
• Extra gőz: 100 g/perc
•  QuickFilling: gyors betöltés, a nagy méretű 

betöltőnyílásnak és nagyra nyíló fedélnek 
köszönhetően

• 3AntiCalc – háromszoros tisztítási funkció
• Csepegésgátló funkció
• Utántöltő pohár
• Soft-touch fogantyú

További termékjellemzők
• Automatikus biztonsági kikapcsolás funkció
• Tartós gőzmennyiség: 25 g/perc
• Extra gőz: 90 g/perc
• 3AntiCalc – háromszoros tisztítási funkció
• Csepegésgátló funkció
• Utántöltő pohár

További termékjellemzők
• Tartós gőzmennyiség: 25 g/perc
• Extra gőz: 90 g/perc
•  2AntiCalc – öntisztító funkció és beépített 

vízkőtelenítő rendszer

TDA3633 TDA3615

Gőzőlős vasaló sensixx fehér/türkiz Gőzőlős vasaló sensixx fehér

•  2400 W •  2300 W

Általános termékjellemzők (minden TDA36 vasalónál)
• Palladium-glissée vasalótalp, 3 zónás kimenet • Vékony vasalótalp-csúcs, mely megkönnyíti  
a gallérok és gombok közötti vasalást • Függőleges gőzölés • Változtatható tartós gőzmennyiség  
• Fokozatmentes hőmérséklet-választás • Hosszú textilbevonatú kábel (1,8 m), flexibilis kivezetés, 
kábelfeltekerési lehetőség • Átlátszó víztartály (290 ml) • Nagyméretű működésjelző • Vízpermet 
funkció

További termékjellemzők
• Automatikus biztonsági kikapcsolás funkció
• Tartós gőzmennyiség: 40 g/perc 
• Extra gőz: 120 g/perc
• Csepegésgátló funkció
•  3AntiCalc – öntisztító funkció és beépített 

vízkőtelenítő rendszer
• „Soft-touch” fogantyú
•  Gyorsan feltölthető, cseppmentes tartály 

hátsó nyílással

További termékjellemzők
• Tartós gőzmennyiség: 35 g/perc 
• Extra gőz: 100 g/perc
• Csepegésgátló funkció
•  2AntiCalc – öntisztító funkció és beépített 

vízkőtelenítő rendszer
• „Soft-touch” fogantyú
•  Gyorsan feltölthető, cseppmentes tartály 

hátsó nyílással

Palladium-glissée 

vasalótalp,  

3 zónás kimenet

Kerámia bevonatú vasalótalp, mely 

rendkívül ellenálló, mégis gyengé-

den bánik a ruhával. A vasalótalp 

különlegessége az a speciálisan 

kifejlesztett „3 zóna kimenet”, 

amely a vasalási folyamat minden 

szakaszában optimalizálja a gőzki-

bocsátást. A vasalótalp csúcsánál 

található mikro gőznyílások segítik  

a megfelelő előgőzölést, középen  

a nagyobb méretű gőznyílások 

biztosítják az intenzív gőzölést, és 

végső fázisként a sima és egyben 

legszélesebb felület gondoskodik  

az átgőzölt ruhanemű szárításáról.

TDA36 és TDA26 gőzölős vasalók

ÚJ! ÚJ!
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Vízkőtelenítő rendszerek

2AntiCalc: kétszeres tisztítási 

funkció. Magában foglalja a 

Self-clean – öntiszítás – funkciót, 

mely a gőznyílások tisztaságáért 

felel, így biztosítva a gőz szabad 

útját és az ezt kiegészítő speciális 

beépített ioncserélő funkciót 

(speciális ioncserélő kazetta 

segítségével).

3AntiCalc: háromszoros tisztítási 

funkció a vasaló hosszabb élettar-

tamáért. 2AntiCalc tisztítási 

funkció + gőzkamra tisztítását 

magában foglaló calc’n clean 

rendszer.

TDA2325 TDA2315

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

•  1800 W •  1800 W

Általános termékjellemzők (minden TDA23 vasalónál)
• Változtatható tartós gőzmennyiség • Fokozatmentes hőmérséklet-választás • Hosszú textilbevonatú 
kábel (1,8 m), flexibilis kivezetés, kábelfeltekerési lehetőség • Átlátszó víztartály (220 ml)  
• Vízpermet funkció

További termékjellemzők
• Palladium-glissée vasalótalp
• Tartós gőzmennyiség: 20 g/perc
• Extra gőz: 50 g/perc
•  2AntiCalc – öntisztító funkció és beépített 

vízkőtelenítő rendszer 
• Függőleges gőzölés
• Nagyméretű működésjelző
• Utántöltő pohár

További termékjellemzők
• Nemesacél vasalótalp
• Tartós gőzmennyiség: 20 g/perc
• Extra gőz: 40 g/perc

TDA2377 TDA2329

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

•  2200 W •  2200 W

Általános termékjellemzők (minden TDA23 vasalónál)
• Változtatható tartós gőzmennyiség • Fokozatmentes hőmérséklet-választás • Hosszú textilbevonatú 
kábel (1,8 m), flexibilis kivezetés, kábelfeltekerési lehetőség • Átlátszó víztartály (220 ml)  
• Vízpermet funkció

További termékjellemzők
• Automatikus biztonsági kikapcsolás funkció
• Palladium-glissée vasalótalp
• Tartós gőzmennyiség: 25 g/perc
• Extra gőz: 90 g/perc
•  QuickFilling: gyors betöltés, a nagy méretű 

betöltőnyílásnak és nagyra nyíló fedélnek 
köszönhetően

• 3AntiCalc – háromszoros tisztítási funkció
• Függőleges gőzölés
• Nagyméretű működésjelző
• Utántöltő pohár

További termékjellemzők
• Palladium-glissée vasalótalp
• Tartós gőzmennyiség: 22 g/perc
• Extra gőz: 70 g/perc
• 3AntiCalc – háromszoros tisztítási funkció
• Függőleges gőzölés
• Nagyméretű működésjelző
• Utántöltő pohár

TDA 23 gőzölős vasalók
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Zajos mindennapjainkban mindenki igyekszik minimálisra csökkenteni a körülötte 

található zajforrásokat. A Bosch-t is ez inspirálta a legcsendesebb porszívói megal-

kotásakor. Az új 71 dB (A) zajszintű Relaxx’x ProSilence Plus porzsák nélküli, és a 

70 dB (A) zajszintű Maxx’x ProSilence porzsákos porszívó használata mellett nem 

jelent problémát, ha a gyermek a szomszéd szobában alszik, vagy Önnek éppen 

az esti órákban van kedve porszívózni, vagy akár zenét hallgatni. 

70 dB

A legújabb SilenceSound System™ – csökkentett 
zajszint tökéletes teljesítmény mellett.

Csökkentett zajszintű motor

A különleges motorfelfüggesztésnek köszönhetően 

sokkal kevésbé terjed tovább a motor irányából kifelé 

áramló zaj.

Többszintű hangszigetelés

Az innovatív akusztikus hab és a 

speciális szigetelő anyag hatékonyan 

elnyeli a hanghullámokat, így 

csökkenti minimálisra a zajt.

Csendes légáramlás

Az aerodinamikailag optimalizált 

légcsatornák és a többrétegű 

burkolat biztosítja a levegő egyenle-

tesebb és csendesebb áramlását.

 Zajcsökkentett tartozékok

 A közel légmentesen csatlakoztatott 

szívócső, fogantyú és szívófej 

együttesen akadályozzák meg az 

áramló levegő által keltett kellemet-

len sípoló hangot. 

Kompresszor technológia

Aerodinamikai légterelő lapátok biztosítják 

a nagy légáramlást és annak csökkentett 

zajszintjét. Nagy motor teljesítmény és hatékony 

porfelszívás alacsony energiafelhasználás mellett.

Tapasztalja meg a valóban csendes porszívózás 
élményét!



 | 37

Extra csendes Extra csendes

BGS51432 Relaxx‘s ProSilence Plus BGS42211 Runn‘n SensorBagless™

Szuper csendes porzsák nélküli porszívó Szuper erős porzsák nélküli porszívó

•  1400 W

•  Kompresszor technológia: az új, innovatív motor technológia biztosítja a 
legmagasabb szintű porfelszívó teljesítményt alacsony  
energia felhasználás mellett

•  Extra csendes - SilenceSound System™
•  Mosható Air Clean HEPA higiénikus szűrőrendszer
•  Elektronikus szívóerő szabályozás forgatógombbal
•  Változó átmérőjű szívócső a jobb szívóhatásért
•  Filtertisztítás: Intelligens SensorBagless SelfClean System
•  Élethosszig tartó szűrő anyag: kazettás GORE™ CLEANSTREAM®  

membránnal
•  RobustAir™ System a maximális légáramlásért
•  Portartály: 3 l hasznos térfogat (könnyű kezelhetőség)
•  Csúszó gombbal állítható teleszkópos szívócső, klippes fixálóval
•  Csökkentett zajszintű, fémbetétes, átkapcsolható, görgős
•  SilentCleanPlus szívófej (280 mm szívószélesség)
•  300 mm szívószélességű keménypadló szívófej, puha szálú kefe betéttel
•  Ergonomikus kézifogantyú 
•  3in1 tartozék-szett: rés- és kárpitszívó fej, eltávolítható bútortisztító 

kefével
•  Parkoló és tároló állás
•  Automatikus kábelfeltekerés
•  Hatósugár: 11 m
•  4 több tengely mentén  forgó kerék
•  Zajszint: 71 dB

• 2200 W

• SensorBagless™ technológia: egyszerű karbantartás költségek nélkül
•  Szűrő tisztítás: SensorControl a könnyű tisztításért. Inteligens figyelmez-

tető rendszer a tisztításhoz az EasyClean rendszer segítségével
• CrossFlow rendszer: hatékony por elválasztás
• Air Clean HEPA higiénikus szűrőrendszer
• Ergonomikus kézifogantyú
• Könnyen kivehető és kiüríthető porgyüjtő 
• Portartály: 1,9 liter
• Elektronikus szívóerőszabályozás forgatógombbal
• Csúszó gombbal állítható teleszkópos szívócső
• Kapcsolható guruló szívófej, 280 mm szívószélességgel
• 2 részes tartozék: rés- és kárpitszívó fej
• Parkoló és tároló állás
• Automatikus kábelfeltekerés
• Hatósugár: 10 m
• 2 nagy rögzített kerék és 1 forgókerék

Porzsák nélküli porszívók

ÚJ!

Tisztítás könnyedén

Az intelligens öntisztító rendszer biztosítja az állandó 

teljesítményt. Egy szenzor folyamatosan méri a légáram-

lást, mely ha az optimális szint alá csökken, akkor a 

készülék automatikus szűrőtisztítást végez. A portartály 

könnyedén és higiénikusan üríthető, folyóvízzel tisztítható.

Kompakt és bivalyerős - az új SensorBagless™ porszívó

Az új SensorBagless™ kompakt porszívó az innovatív 

kompresszor technológiának köszönhetően a legmagasabb 

szintű porfelszívó teljesítménnyel rendelkezik, alacsony 

energiafelhasználás mellett. Ezen szuper erős porszívó a 

SensorBagless™ technológia segítségével nagy légáteresz-

tő képességgel rendelkezik, mely egyszerű karbantartást 

biztosít, költségek nélkül a készülék egész élettartamára.
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Padlóporszívók

BGL452131 Maxx‘x ProSilence BSGL52532 Free‘e ProPower BSGL32510

Szuper csendes padlóporszívó Padlóporszívó Padlóporszívó

• 2100 W
• HEPA szűrő

• 2500 W
• HEPA szűrő

• 2500 W
• HEPA szűrő

Általános termékjellemzők (minden Bosch padlóporszívónál)
• Elektronikus szívóerő-szabályozás • Ergonomikus kézifogantyú • Teleszkópos állítható szívócső • Átkapcsolható görgős szívófej • Rés- és kárpitszívó fejek 
(beépített tároló rekesz – kivéve BSD3030) • MEGAfilt®SuperTEX porzsák biztonsági zárral (BBZ41FGXXL/TYP GXXL) • Porzsák-telítettség kijelzés  
• Parkoló- és tároló állás • Automatikus kábelfeltekerés 

Speciális termékjellemzők
•  Extra csendes - SilenceSound System
•  HighPower Airflow: extra magas teljesítmény
•  Csökkentett zajszintű SilentClean szívófej
•  Air flow control és air safe rendszer
•  Változó átmérőjű szívócső a jobb szívóhatásért

Műszaki adatok
•  Porzsák kapacitás: 5 l
•  Szívófej szélesség: 270 mm
•  Kerekek száma: 3
•  A készülék tömege: 4,7 kg (szívótartozék nélkül) 
•  Hatósugár: 10 m
•  Zajszint: 70 dB

Speciális termékjellemzők
• Air flow control és air safe rendszer
•  360°-ban körbeforgó szívócső csatlakozás 
•  300 mm szívószélességű keménypadló szívófej

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4,5 l
• Szívófej szélesség: 270 mm
• 4 terelőgörgő
• A készülék tömege: 5,3 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 15 m

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4 l
• Szívófej szélesség: 260 mm
• Kerekek száma: 3
• A készülék tömege: 4,3 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 10m

Bionic filter

A Bionic filter használata során – az aktív karbon szűrőkkel összehasonlítva – a kiáramló 

levegő 50%-kal kevesebb kellemetlen illatot tartalmaz. A szűrőrendszer megújítás során  

a cél nem a szagok elfedése, hanem azok kiszűrése és megszűntetése volt. Biológiai alapokra 

épülő környezetkímélő megoldás, melynek használatával Ön minden porszívózás utan a 

tökéletes tisztaságot és a friss levegőt élvezheti a lakásában. Cseréje évente ajánlott.

Extra csendes

Megafilt SuperTEX porzsák  

A Bosch Megafilt SuperTEX porzsákja 

maximális higiéniát biztosít, így kínálva 

tökéletes megoldást az allergiában 

szenvedőknek. A porszívózás során  

a készülékbe kerülő szennyeződések 

99,7%-át kiszűri, így azok már biztosan 

nem jutnak vissza a levegőbe. A könnyedén, egy mozdulat-

tal kezelhető zsákzárónak köszönhetően a porzsák 

higiénikusan, pormentesen cserélhető.

ÚJ!
ÚJ!

Extra csendes

A legújabb SilenceSound System™  

Csökkentett zajszint tökéletes teljesítmény 

mellett. A porszívó csendes működéséhez 

több technikai tényező is hozzájárul. Ilyen az anti-

vibrációs motor kialakítása, az optimális légáramlás, az 

illeszkedő alkatrészeknél lévő szilikon tömítés és a 

zajcsökkentő szívófej, mely együttesen biztosítja a 

hatékony és csendes működést. A többrétegű hangszi-

getelés és innovatív akusztikus hab megszűri a terjedő 

hangfrekvenciát, a rugalmas rostanyag pedig elnyeli a 

hang energiáját és nem továbbítja azt. 
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BSD3030 Sphera 30 BSG61833

Padlóporszívó Padlóporszívó

•  2000 W
• HEPA szűrő

• 1800 W
• HEPA szűrő

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4 l (G-s porzsák típus)
• Szívófej szélesség: 260 mm
• Kerekek száma: 3
• A készülék tömege: 4,8 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 80 dB

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4 l (G-s porzsák típus)
• Szívófej szélesség: 260 mm
• Kerekek száma: 3
• A készülék tömege: 4,7 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 80 dB

HEPA filter

A HEPA filtereket 

kifejezetten azzal a 

céllal fejlesztették ki, 

hogy a szoba levegőjé-

ből maximálisan kiszűrjenek minden 

káros anyagot. A beszívott levegő ezen 

a speciális szűrőn megy keresztül, mely 

egy filter betétben elhelyezett több 

rétegű szűrőből áll. Minél nagyobb a 

szűrő felülete, annál nagyobb a szűrési 

hatékonyság és a levegőáramlás, így 

még az olyan legapróbb szennyeződé-

seket is megszűri, mint a cigarettafüst 

kátránytartalma. Porallergiában 

szenvedőknek különösen ajánlott.

BSGL32500 BSGL32125 ProAnimal Hair BSGL32030

Padlóporszívó Padlóporszívó Padlóporszívó

• 2500 W
• Air Clean II higiénikus szűrőrendszer

•  2100 W
• HEPA szűrő

•  2000 W
• HEPA szűrő

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4 l (G-s porzsák típus)
• Szívófej szélesség: 260 mm
• Kerekek száma: 3
• A készülék tömege: 4,3 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 82 dB

Speciális termékjellemzők
•  Bionic Filter – nincsenek többé  

kellemetlen illatok
•  Állati szőr szívófej - maradéktalanul  

eltávolítja a kutya- és macskaszőrt

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4 l (G-s porzsák típus)
• Szívófej szélesség: 270 mm
• Kerekek száma: 3
• A készülék tömege: 4,3 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 82 dB

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4 l (G-s porzsák típus)
• Szívófej szélesség: 260 mm
• Kerekek száma: 3
• A készülék tömege: 4,3 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 82 dB
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Porzsákos és porzsák nélküli technológia egyben

BSGL32383 Bag&Bagless

Padlóporszívó

•  2300 W
• HEPA szűrő

Általános termékjellemzők (minden Bosch padlóporszívónál)
• Elektronikus szívóerő-szabályozás forgatógombbal • Ergonomikus 
kézifogantyú • Teleszkópos állítható szívócső • Átkapcsolható görgős  
szívófej • Rés- és kárpitszívó fejek • MEGAfilt®SuperTEX porzsák  
biztonsági zárral • Porzsák-telítettség kijelzés • Parkoló- és tároló állás  
• Automatikus kábelfeltekerés

Speciális termékjellemzők
•  Porzsákos és porzsák nélküli technológia egyben
• Örvénylő – cycle-tech – portartály (1,2 l )
•  Speciális barkács segéd szívófej: falfúráskor keletkező por azonnali 

felszívását segíti

Műszaki adatok
• Porzsák kapacitás: 4 l (G-s porzsák típus)
• Szívófej szélesség: 260 mm
• Kerekek száma: 3
•  A készülék tömege: 4,3 kg (szívótartozék nélkül)
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 84 dB

Bag&Bagless  

A készülék tökéletesen ötvözi a porzsákos technológia 

higiéniáját a porzsák nélküli technológia praktikusságával. 

A porzsákot használva makulátlan tisztaságot varázsolha-

tunk a lakóhelyiségekben, míg a porgyűjtő tartály alkalma-

zása a nagyobb méretű, homogénebb jellegű – pl. hobbi 

tevékenységek, barkácsolás vagy lakás-szépítgetés 

következtében keletkezett – szennyeződések eltávolítása 

esetében lehet igazán nagy segítségünkre.

Cycle-technológia  

Az örvénylő – cycle-tech – portartály a porzsákos és 

porzsák nélküli használatot is lehetővé tevő porszívóknál 

alkalmazott porkiválasztó rendszer. Különlegessége  

a (2in1) porzsákos- és porzsák nélküli használat mellett  

a többszintű porelválasztás. A légáramlásban haladó por 

nagy része (96-97%) a centrifugális erő hatására kiválasz-

tódik a légáramlásból, míg a maradék 3-4% a szűrőben 

marad, mely a porgyűjtő tartály fedeléhez csatlakozik.  

A szűrőben felgyülemlő por csökkenti a légáramlást,  

így annak rendszeres (folyóvíz alatti) tisztítása ajánlott.
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Akkus- és morzsaporszívók

A Bosch 2in1 akkus porszívója nem csak formater-

vezett és egyedi, hanem praktikus használata miatt 

is pillanatok alatt kedvenc háztartási készüléke lesz. 

Nincsen zavaró kábel, bármikor könnyedén, gyorsan 

körbeporszívózhatja a lakás kényes helyiségeit, és 

akár egy mozdulattal válthat morzsaporszívóra, hogy 

a kisebb szépséghibák se okozzanak bosszúságot.

BBHMOVE1 – gyöngyház fehér
BBHMOVE2 – éjfekete
BBHMOVE3 – mély bíbor lila

2 in 1, akkus kéziporszívó

•  2 in 1 - Kézi porszívó és morzsaporszívó egy készülékben
• Feszültség: 14,4 V
• Porzsák kapacitás: 300 ml
• Egyszerűen – rögzítés nélkül – tárolható
• Könnyedén összecsukható, helytakarékos
• Elektronikus kefe
• Mosható szűrő
•  Új fejlesztésű Ni-MH akku: környezetbarát és hosszú élettartam
• Töltés telítettség kijelző
• Falra vagy földre szerelhető készülék tartó
• A készülék tömege: 2,8 kg (szívótartozék nélkül)

BKS4033 Wet&Dry BKS4003

Morzsaporszívó Morzsaporszívó

Általános termékjellemzők (minden BKS morzsaporszívónál)
• Portartály kapacitás: 300 ml • Egyszerűen üríthető por tartály • Mosható szűrő • Környezetbarát 
NiMH elem • Töltés telítettség kijelző • Asztali töltő, mely falra is szerelhető • A készülék tömege: 1 kg

További termékjellemzők
• Feszültség: 9 V
•  Nedves- és száraz szennyeződés  

felporszívózására
• Folyadék tartály kapacitás: 40 ml
• 3-féle tartozék: rés-, kárpit- és folyadékszívó fej

További termékjellemzők
• Feszültség: 6 V
• 2-féle tartozék: rés- és kárpitszívó fej
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A Bosch nem csak a háztartásról és a konyhájáról  
gondoskodik, hanem segít Önnek egészsége és  
szépsége megőrzésében is. 
Szépségápolás Bosch készülékekkel.

A tökéletes útitárs

A BrillantCare Business hajszárítót könnyedén magával viheti utazásai 

során. A készülék összecsukható szára miatt a kis helyen is elfér, és 

mindig kéznél van, amikor Önnek hajformázásra van szüksége.

Ionizáció

Gyönyörűen fénylő, sima, könnyen fésülhető 

hajkorona. A készülék használat közben negatív 

ionokat bocsát ki, melyek semlegesítik a hajfor-

mázás közben meleg levegő által keletkező pozitív 

ionokat, így gátolva a hajszálak elektrosztatikus 

feltöltődését, nem kívánt hullámosodását.
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Quttro-ion hajformázó család

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

PHD5767 BrilliantCare Quattro-Ion PHA5363 BrilliantCare Quattro-Ion

Hajszárító, antracit/ezüst Hajformázó, antracit

Általános termékjellemzők:
 • Quattro-Ion technológia a ragyogó, fényes hajért: a 4-szeres ionizáló funkció az extra széles sávban áramló ionok segítségével antisztatikus hatást 
keltve láthatóan csökkenti a „szálló” haj effektust. Az eredmény: észrevehetően sima, könnyen fésülhető haj, selymes, háromdimenziós fénnyel.
Innovatív, piros fénysor jelzi, ha a 4-szeres ionizálás funkció aktív.• 3 hőmérséklet fokozat, amely egyedi beállításokat tesz lehetővé

• 2000 W

További termékjellemzők
• 2 sebesség fokozat
• Soft-touch, csúszásmentes fogantyú
• Elkülőnített hőmérséklet és sebesség kapcsolók
• Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
• Könnyen tisztítható a levehető légszűrőrácsnak köszönhetően
• Szűkítő feltét a haj formázáshoz
• Diffúzor feltét a dús hatás elérése érdekében
• Vezetékhossz: 1,8 m
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

• 700 W

További termékjellemzők
• Kombinált sebességfokozat és a hőmérsékletkapcsoló
• Soft-touch, lágy tapintású felület
• Külön hideglevegő gomb a haj fixálásához
• Nagy eloxált volumen növelő körkefe a fényes és tartós frizuráért
• Eloxált körkefe, természetes sörtékkel a gyengéd hajformázásért
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

PHS5263  BrilliantCare Quattro-Ion PHC5363 BrilliantCare Quattro-Ion

Hajegyenesítő, antracit/ezüst Hajformázó, antracit

• 35 W

További termékjellemzők
• Hőmérséklet: 140-200 °C
• Gyors felfűtési idő: 60 mp
•  Extra széles eloxált- speciális réteggel bevont vasaló felület a könnyű, 

gyors és hatékony hajegyenesítésért
• Egyenletes hő eloszlás a gyengéd és eredményes hajformázásért
•  Gyors felfűtési idő és könnyű tárolás a termék összezárhatóságának  

köszönhetően
• Működésjelző LED és ki-/be kapcsoló jelzőfény
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
• Vezetékhossz: 1,8 m
• Akasztó gyűrű

• 39 W

További termékjellemzők
• Hőmérséklet: 140-200 °C
• Gyors felmelegítés: 60 mp
•  Kerámia bevonat: gyengéd hajformázás az egyenlő hőeloszlásnak 

köszönhetően
• Kis méretű, 19 mm-es átmérő az elragadó loknikért
• Működésjelző LED mutatja, ha a termék elérte a kívánt hőmérséklet
• Ki-/be kapcsoló jelzőfény
• Ujj-védelem
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
• Gumi borítású, hőálló kábel (1,8 m)



44 | 

PHD3304 Purple Passion PHA2204 Purple Passion

Hajszárító Hajformázó

•  1600 W

• 2 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
•  Kombinált tolókapcsoló a hőmérséklet és sebesség szabályozására
• Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
• Szűkítő feltét a haj formázáshoz
• Diffúzor feltét a dús hatás elérése érdekében
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

•  600 W

• 2 hőmérséklet fokozat
• Külön hideglevegő gomb a haj fixálásához
•  Körkefe természetes szálakkal a még ragyogóbb csillogásért
•  Nagy légáteresztő képességű körkefe a megfelelő légáramláshoz  

és még dúsabb frizuráért
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

PHD2511 StarShine PHA2101 StarShine

Hajszárító Hajformázó

• 1800 W

• 3 hőmérséklet és 2 sebesség fokozat
• Hideg levegő funkció
• Szűkítő feltét a haj formázásához
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

• 500 W

• 2 hőmérséklet fokozat
• Volumen növelő körkefe
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

StarShine hajformázó család

Purple Passion hajformázó család
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PHD9760 ProSalon PHD5780 BrilliantCare Hairtype PHD5781 BrilliantCare Business

Hajszárító Hajszárító Hajszárító

•  2000 W

• 3 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
•  Elkülönített billenőkapcsolók a hőmérséklet és 

sebesség szabályozására
• Hosszú életű, professzionális AC-Motor
• Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
•  Ionizáció – gyönyörűen fénylő, sima, könnyen 

fésülhető hajkorona
•  Extra vékony, profi szűkítő feltét  

a haj formázáshoz
•  Diffúzor feltét hosszú, légáteresztő tüskékkel 

a dús hatás elérése érdekében
• Lágy tapintású készülékház
• Extra hosszú hálózati kábel (3 m)
• Akasztó gyűrű
• Csendes működés
• Túlmelegedés elleni védelem
•  Könnyen tisztítható a levehető légszűrőrács 

alkalmazásával

• 2000 W

• 3 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
•  Elkülönített billenőkapcsolók a hőmérséklet és 

sebesség szabályozására
•  „Care” funkció – hőmérséklet- és sebességi 

fokozat optimális kombinációja
•  Biztosítja a kíméletes mégis hatékony  

hajszárítást 
• Óvja, megőrzi hajszínét
• Turbo funkció – extra gyors szárítás
• Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
•  Állandó ionizáció – gyönyörűen fénylő, sima, 

könnyen fésülhető hajkorona
• Szűkítő feltét a haj formázáshoz
•  Diffúzor feltét hosszú, légáteresztő tüskékkel 

a dús hatás elérése érdekében
• Kábelrögzítő klip a könnyű tárolásért
• Akasztó gyűrű
• Csendes működés
• Túlmelegedés elleni védelem
•  Könnyen tisztítható a levehető légszűrőrács 

alkalmazásával

• 2000 W

• 3 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
•  Elkülönített tolókapcsolók a hőmérséklet és 

sebesség szabályozására
•  Helytakarékos tárolás a behajtható  

fogantyúnak köszönhetően 
•  „Care” funkció – hőmérséklet- és sebességi 

fokozat optimális kombinációja
•  Biztosítja a kíméletes mégis hatékony  

hajszárítást 
• Óvja, megőrzi hajszínét
• Turbo funkció – extra gyors szárítás
• Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
•  Állandó, két fázisban áramló ionok –  

gyönyörűen fénylő, sima, könnyen fésülhető 
hajkorona

• Szűkítő feltét a haj formázáshoz
• Kábelrögzítő klip a könnyű tárolásért
• Akasztó gyűrű
• Csendes működés
• Túlmelegedés elleni védelem
•  Könnyen tisztítható a levehető légszűrőrács 

alkalmazásával

PHD5710 PHD3200 PHD1100

Hajszárító Hajszárító Úti hajszárító

•  2000 W

• 3 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
•  Elkülönített tolókapcsolók a hőmérséklet és 

sebesség szabályozására
• Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
• Szűkítő feltét a haj formázáshoz
• Diffúzor feltét a dús hatás elérése érdekében
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem
•  Könnyen tisztítható a levehető légszűrőrács 

alkalmazásával

• 1400 W

• 2 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
•  Kombinált tolókapcsoló a hőmérséklet és 

sebesség szabályozására
• Hideg levegő funkció a frizura rögzítéséhez
• Szűkítő feltét a haj formázáshoz
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

•  1200 W

• 2 hőmérséklet- és 2 sebesség fokozat
•  Kombinált tolókapcsoló a hőmérséklet és 

sebesség szabályozására
•  Utazáskor bármely országban használható, 

átkapcsolható feszültség (110/230 V)
•  Helytakarékos tárolás a behajtható  

fogantyúnak köszönhetően
• Szűkítő feltét a haj formázáshoz
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

Hajszárítók
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Hajformázók

PHA2300 PHA2000

Hajformázó Hajformázó

•  700 W

• 2 hőmérséklet fokozat
•  Külön hideglevegő gomb a haj fixálásához 

(180 W)
•  Körkefe természetes szálakkal a még  

ragyogóbb csillogásért
•  Körkefe behúzható szálakkal, automatikusan 

biztosítja a hajfürtök szabad mozgását
• Szűkítő feltét hajformázáshoz és alakításhoz
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

•  400 W

• 2 hőmérséklet fokozat
•  Körkefe természetes szálakkal a még  

ragyogóbb csillogásért
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
• Akasztó gyűrű
• Túlmelegedés elleni védelem

PHS2560 ProSalon Home* PHS2000

Hajegyenesítő Hajegyenesítő

•  170 W

•  Elektronikusan állítható hőmérséklet:  
100-200 °C

•  Ajánlott hőmérséklet beállítások kölönböző 
hajtípusoknak megfelelően 

• Gyors felfűtési idő: 60 mp
•  Kerámia bevonatú fűtő lap, mely biztosítja  

az egyenletes hő elosztást
•  Keskeny hajegyenesítő felület lehetővé teszi, 

hogy a hajat egész a tövétől kiegyenesítsük, 
így rövid hajhoz is megfelelő

•  Ionizáció – gyönyörűen fénylő, sima, könnyen 
fésülhető hajkorona

• Automatikus kikapcsolás 60 perc után
•  Műkődésjelző LED mutatja, ha elérte  

a termék a kívánt hőmérséklet
•  Könnyű tárolás a termék fixálható  

összezárhatóságának köszönhetően
• Ki-/be kapcsoló jelzőfény
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
•  Extra hosszú hőálló gumibevonatú hálózati 

kábel (3 m)
• Akasztó gyűrű

•  35 W

• Hőmérséklet: 200 °C
• Gyors felfűtési idő: 60 mp
•  Kerámia bevonatú fűtő lap, mely biztosítja  

az egyenletes hő elosztást
•  Keskeny hajegyenesítő felület lehetővé teszi, 

hogy a hajat egész a tövétől kiegyenesítsük, 
így rövid hajhoz is megfelelő

•  Könnyű tárolás a termék fixálható  
összezárhatóságának köszönhetően

• Működésjelző LED
• Forgó kábel a nagyobb mobilitás érdekében
• Akasztó gyűrű

* Egyedi rendelésre.
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Wellness

PMF2232 PPW4200

Lábfürdő Elektronikus személyi mérleg

• 65 W

•  Többfunkciós felhasználás a vibrációs masszázs, valamint a pezsgő- és 
melegentartó fukciók segítségével

• Körbe forgatható 3 fokozatú kapcsológomb
•  3-féle motor hajtású pedikűr feltét: masszírozó görgők, habkő és masz-

százskefe
•  Praktikus kifolyó nyílás, melyen keresztül  

egyszerűen és gyorsan kiönthető a víz
• Helytakarékosság a kábel körbetekerésével

•  Max. 150 kg mérhető tömeg
• Kijelzési pontosság: 100 g
• Üveg felület
• Extra nagy, 38 mm-es számnagyságú kijelző
• 4 mérőszenzor
• Automatikus kikapcsolás
• Lépésfelület mérete: 34 cm x 34 cm
• 1 darab 9 Voltos elemet tartalmaz



Beépíthető 
háztartási készülékek
2012 / 2013

Szabadonálló 
háztartási készülékek
2012 / 2013

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  
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 2013. Készült a BSH Kft. megbízásából.
Az adatok tájékoztató jellegűek! A típusmódosítás és mindennemű műszaki változtatás joga fenntartva! A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A Bosch nem csupán beszél a 
környezeti erőforrások védelmé-
ről. Az alacsony energiafelhasz-
nálású bemutatókészülékeket 
energiatakarékos fényforrások 
világítják meg, így a Showroom 
áramfelhasználása rendkívül 
alacsony szintű.

Green
Showroom

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


