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Több, mint 60 év tapasztalatának esszenciája – 
új Bosch konyhai robotgép, prémium minőségben. 
 
Mérnökeink elővették mindazt a tudást és szakértelmet, amelyet a múltban 

felhalmoztak a konyhai robotgépek fejlesztésének területén, hogy megalkossák 

e terület legnagyszerűbb készülékét, az új Bosch MaxxiMUM univerzális 

konyhai robotgépet.

A készülék jellemzői lenyűgözőek:
 A piac legerősebb, 1600 Wattos motorja
  Intelligens dagasztó szenzor a megfelelő dagasztáshoz, akár sűrű 

kenyértésztáról, akár könnyebb keverékről van szó
  Továbbfejlesztett, 3D bolygómozgást végző keverőkar
  Rendkívül nagy számú tartozék, amelyek minden konyhai igényt képesek 

kiszolgálni
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MUZXLVL1 MUZ45XTM1 MUZ45XCG1

VeggieLove – Életmód csomag TastyMoments - Életmód csomag 5in1 Multi Mill - Életmód csomag 3in1

•  Kétoldalú nemesacél szeletelőkorong (vastag/
vékony szeleteléshez), kétoldalú reszelőkorong 
(durva/finom reszeléshez) és közepes finomsá-
gú reszelő korong (összesen 5 funkció)

• Zöldségszeletelő
•  Ázsiai zöldségszeletelő korong, gyümölcs 

és zöldség finomra szeleteléséhez
•  Nemesacél burgonya reszelő feltét, nyers 

burgonya reszeléséhez – röszti és krumplilángos 
készítéséhez

•  Külön megvásárolható tartozék a MUMXL 
és MUM8 robotgépekhez

•  5in1 tartozékszett turmixoláshoz, őrléshez, aprí-
táshoz és tároláshoz, ToGo hordozható kehellyel

•  Aprító feltét élezett késsel zöldségek és 
gyümölcsök gyors vágásához, aprításához 
vagy pürésítéséhez

•  Őrlő feltét tompa késsel kemény vagy száraz 
hozzávalók őrléséhez, pl. cukor, bors, parme-
zán, fűszerek, csokoládé, diófélék, jégkocka

•  Tárolási lehetőség tetővel
•  Turmix feltét folyékony italok, pl. shake, 

smoothie, koktélok és levesek készítéséhez
•  ToGo tető a turmix feltét magunkkal viteléhez 
•  Külön megvásárolható a MUMX, MUM8, 

MUM5, MUM4 robotgépekhez

•  3in1 tartozékszett őrléshez, aprításhoz, 
és tároláshoz

•  Aprító feltét élezett késsel zöldségek és 
gyümölcsök gyors vágásához, aprításához 
vagy pürésítéséhez

•  Őrlő feltét tompa késsel kemény vagy száraz 
hozzávalók őrléséhez, pl. cukor, bors, parme-
zán, fűszerek, csokoládé, diófélék, jégkocka

•  Tárolási lehetőség tetővel
•  Külön megvásárolható a MUMX, MUM8, 

MUM5, MUM4 robotgépekhez

MUMXL10T MaxxiMUM

MaxxiMUM nagyteljesítményű konyhai robotgép

•  Extrém teljesítmény, hosszú élettartam, gyors és tökéletes eredmény minden alkalommal, hála a legerősebb, 
1600 Wattos motornak 

•  7 sebességi fokozat 
•  Dagasztó szenzor: állandó keverési sebesség minden alkalommal, még nehéz tésztánál, nagy mennyiség 

esetén is biztosítja a gyors és tökéletes eredményt 
•  3D bolygómozgás: gyors és tökéletes keverés, hála a továbbfejlesztett bolygómozgást végző keverőkarnak, 

ami keverés közben egyedi háromdimenziós mozgást végez. 
•  Elegáns kialakítás: robusztus, teljesen fémből készült ház
•  Extra nagy, rozsdamentes acélból készült tál (5,4 l), két kényelmes fogantyúval és hasznos kiöntővel 
•  Könnyen tölthető: hála a spriccelésvédő fedélbe pattintható nagy tölcsérnek; a keverőszár automatikusan 

parkolóállásba áll, távol a tölcsértől, így nincs útban a további összetevők betöltése során 
•  EasyArmLift: a 3 zónás multifunkciós kar könnyű és egyszerű mozgatását teszi lehetővé, egy gombnyomásra 
•  Teljesen fém 10 szegmensű habverő, nagy teljesítményű dagasztóvilla
•  Elektronikus biztonsági kikapcsolás, kábeltároló rekesz 
•  Környezetbarát: nincs energiafelhasználás készenléti üzemmódban 

MaxxiMUM – a minőség, a pontosság és
a megbízhatóság jegyében.

Új egészséges életmód csomagok MUM robotgépekhez
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Kirobbanó formában a Bosch MaxoMixx botmixer!
 
Ez nem csak egy átlagos botmixer, hanem egy valódi konyhagép. Az innovatív 

QuattroBlade Pro-val ellátott botmixert mérnökeink úgy tervezték meg, hogy 

a folyadék közvetlenül a forgó késre kerüljön keverés közben, a még gyorsabb, 

teljesen homogén eredmény eléréséért. A Bosch MaxoMixx botmixerei 

lenyűgöző erővel aprítanak és turmixolnak szinte bármit, köszönhetően 

az akár 800 Wattos, mégis csendes és vibrációmentes motorjaiknak és 

a rengeteg kiegészítőnek. Csak megragadja őket a csúszásmentes, 

tökéletesen a kézbe simuló fogantyúiknál, a többit elintézik, a végeredmény 

pedig tökéletes. A Bosch botmixereknek és kiegészítőiknek rengeteg 

erősségük van, szinte már csak a recepteket nem találják ki Ön helyett.

Aprító
Gyorsan és egyszerűen felaprít 
húst, halat, hagymát, mandulát, 
diót, fűszereket, sajtot, csokoládét, 
kenyérmorzsát, vagy akár fagyaszott 
gyümölcsöt is.

Habverő
Hatékonyan és gyorsan habosít 
tejszínt, tojásfehérjét, cappuccino 
tejhabot, alkalmas továbbá folyékony 
tészták, mousse-ok, pudingok és 
könnyű souffl ék készítéséhez.

Food processor
Multifunkciós tartozék, mely 
szeletel, reszel, dagaszt és aprít is.
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MSM881X1 MaxoMixx

Botmixer-szett, fekete/nemesacél

•  800 W
•  12 sebességfokozat
•  Turbó-gomb
•  Nagy teljesítményű, csendes, vibrációmentes motor 
•  Magas minőségű nemesacél szár innovatív négyszárnyú QuattroBladePro késsel a tökéletes eredményért
•  Mosogatógépben mosogatható keverőszár és tartozékok
•  Új, multifunkcionális tartozék, különböző betétekkel az aprításhoz, felvágáshoz, dagasztáshoz, örléshez
•  Innovatív ”Kubixx” kockázó tartozék gyümölcsökhöz és zöldségekhez 
•  Praktikus, univerzális aprító fűszernövényekhez, magokhoz, hagymákhoz, húsokhoz és sajtokhoz stb.
•  Nemesacél habverő tojásfehérjéhez, tejszínhez és könnyű tésztákhoz

Új  „Kubixx” MaxoMixx botmixer

Új! „Kubixx” kockázó
Zöldségek és gyümölcsök villámgyors, 9 x 9 x 9,5 mm-es 
kockákra történő aprításához. 
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Friss, vitaminban gazdag gyümölcslé egy 
szempillantás alatt.
 
Világújdonság! Egyedülálló Bosch kerámia kés. A világ első kerámia 

késével, erőteljes, ugyanakkor halk motorjával, valamint az innovatív szűrőjének 

köszönhetően a VitaJuice4 az utolsó cseppet is gyorsan, könnyedén kipréseli 

az alapanyagokból. A fém késektől eltérően, a kerámia kés szinte teljesen 

rostmentes marad, így tisztítása is egyszerű.

Nagy teljesítményű motor
Nincs akkora adag, amely akadálya 
lenne az erőteljes 1200 W-os 
motornak. Csendes működés és 
három teljesítményszint a tökéletes 
komfortért.

3,0 literes péptartály
A nagy kapacitású péptartály 
minimalizálja a hulladék-kezelési időt.

1,5 literes gyümölcslétartály
A nagy, 1,5 literes gyümölcslétartály 
elegendő helyet biztosít, még nagy 
mennyiségű gyümölcslé esetére is és 
beépített habelválasztóval rendelke-
zik, hogy a végeredmény tiszta, szűrt 
gyümölcslé legyen.

Extra nagy betöltőnyílás
Az alapanyagokat nem kell felvágni! 
A nagy gyümölcsök és zöldségek is 
egyszerűen behelyezhetőek a 84 mm 
átmérőjű betöltőnyíláson át.
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MES4010 VitaJuice4 MES4000 VitaJuice4

Gyümölcscentrifuga Gyümölcscentrifuga

Általános termékjellemzők (minden MES4 gyümölcscentrifugánál):
• Alumínium készülékház a prémium minőség érdekében • Nemesacél gyümölcslé kifolyó • XXL nagyméretű (84 mm) betöltőnyílás a gyors és egyszerű 
adagolásért • A DripStop csepegésgátlóval ellátott kifolyó megakadályozza a lecseppenést, így tiszta marad a felület használat után is • Nagy, kivehető 
gyümölcshús tartály, 3 literes kapacitással • Kábeltároló rekesz • Univerzálisan alkalmazható különféle gyümölcs- és zöldségfélékhez • Automatikus 
gyümölcshús kidobás • Biztonsági megállás: a készülék csak akkor működik, amikor minden eleme pontosan a helyén van. Így a sérülés és kifröcs-
csenés veszélye kizárt. • Alumínium szorító: magas szorítóerő - a szivárgásmentesség biztosítva • Biztos rögzítés, gumilábakkal • Kerámia kés és 
elektropolírozott rozsdamentes acél szita: a könnyű tisztítás és a legjobb gyümölcslé kinyerés érdekében • Könnyű tisztítás: minden eleme mosogató-
gépben tisztítható (kivéve készülékház) • Gyümölcslé tartály habelválasztóval (1,5 literes)

További termékjellemzők:
•  Nagyteljesítményű motor: 1200 W
•  3 sebesség fokozat, megvilágított kezelőgomb
•  Fém betöltőnyílás és tömőeszköz

További termékjellemzők:
•  Nagyteljesítményű motor: 1000 W
•  2 sebesség fokozat
•  Műanyag betöltőnyílás és tömőeszköz

MES3500 VitaJuice3 MES25A0 VitaJuice2

Gyümölcscentrifuga Gyümölcscentrifuga

Általános termékjellemzők (minden MES3 és MES2 gyümölcscentrifugánál):
• Nagyteljesítményű motor: 700 W • XL nagyméretű (73 mm) betöltőnyílás a gyors és könnyű előkészítés érdekében, így a gyümölcsöket és
zöldségeket egészben lehet adagolni • Nemesacél szűrő a tökéletes gyümölcslé érdekében • Alumínium szorító: magas préselő erő, 
szivárgás nélkül • Univerzálisan alkalmazható különféle gyümölcs- és zöldségfélékhez • A DripStop csepegésgátlóval ellátott kifolyó megakadályozza
a lecseppenést, így tiszta marad a felület használat után is • Nagy, kivehető gyümölcshús tartály (2 literes) • A gyümölcslékifolyó és a készülékház
nemesacélból készül, a hosszú élettartam és a stílusos megjelenés érdekében • Két sebességi fokozat (kemény és puha gyümölcsökhöz) 
• Automatikus gyümölcshús kidobás • Kábeltároló rekesz • Biztonsági megállás: a készülék csak akkor működik, amikor minden eleme pontosan 
a helyén van. Így a sérülés és kifröccsenés veszélye kizárt. • Biztos rögzítés, gumilábakkal • Könnyű tisztítás: minden eleme mosogatógépben 
tisztítható • Gyümölcslé tartály hableválasztóval (1,25 literes) • A szita könnyű tisztításához tartozék kefe 

További termékjellemzők:
•  Nemesacél készülékház

További termékjellemzők:
•  Műanyag készülékház

Új VitaJuice gyümölcscentrifugák
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TDS373118P Sensixx‘x EditionRosso TDS372817A Sensixx‘x SilenceComfort

Gőzállomás Gőzállomás

•  3100 W
•  Gőznyomás: 6 bar, biztonsági rendszerrel 
•  320 g: extra gőz, 3 intenzív gőzlöket, akár 320 g/perc teljesítménnyel 
•  CeraniumGlissée talp optimálisan kialakított gőzcsatornákkal 

és 3 részes kialakítással
•  Felfűtési idő: kb. 2 percen belül 
•  „eco”-gomb: akár 25 %-os energiamegtakarítás és 40%-kal kevesebb 

vízfelhasználás 
•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és hőmérséklet tökéletes 

kombinációja minden vasalható anyaghoz 
•  Calc’n’Clean Advanced: speciális vízkő gyűjtő, mely könnyen 

eltávolítható, ezáltal megkönnyíti a vízkőtelenítést 
•  Calc’n clean időzítő: emlékeztet a vízkőtlenítésre 
•  „Advanced Steam System” – megújult gőzfejlesztő rendszer: 

állandó hőmérséklet és még hatékonyabb gőzeloszlás
•  SecureLock System: a vasaló fixálható a gőzállomáson a szállítás 

és tárolás közbeni nagyobb biztonság érdekében 
•  „auto-shut-off”: automatikus biztonsági kikapcsolás 
•  AntiShine program: speciális védelem a sötét és a kényes anyagoknak

•  2800 W
•  Gőznyomás: 5,5 bar, biztonsági rendszerrel
•  300 g: extra gőz, 3 intenzív gőzlöket, akár 300 g/perc teljesítménnyel 
•  CeraniumGlissée talp optimálisan kialakított gőzcsatornákkal és 

3 részes kialakítással 
•  Felfűtési idő: kb. 2 percen belül 
•  SuperSilent: még csöndesebb és megnyugtató vasalás, hála 

az alacsony zajszintnek 
•  „eco”-gomb: akár 25%-os energiamegtakarítás és 40%-kal kevesebb 

vízfelhasználás 
•  i-Temp Advanced: a gőzmennyiség és hőmérséklet tökéletes 

kombinációja minden vasalható anyaghoz 
•  Calc’n’Clean Advanced: speciális vízkő gyűjtő, mely könnyen 

eltávolítható, ezáltal megkönnyíti a vízkötelenítést 
•  Calc’n clean időzítő: emlékeztet a vízkőtlenítésre 
•  SecureLock System: a vasaló fixálható a gőzállomáson a szállítás 

és tárolás közbeni nagyobb biztonság érdekében 
•  „auto-shut-off”: automatikus biztonsági kikapcsolás 
•  AntiShine program: speciális védelem a sötét és a kényes anyagoknak 
•  Csúszásmentes lábak  

secure
auto off

30 sec.

30 sec. 8 min.

Automatikus biztonsági kikapcsolás
Magas szintű biztonság a 3-féle automata kikap-
csolásnak 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.

AntiShine
Speciális funkció, amely meggátolja, hogy a sötét színű, 
vagy kényes textíliák kifényesedjenek a vasalás követ-
keztében. Mindenféle anyagtípushoz használható pl. 
selyem, nejlon, gyapjú.

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 cipzárak miatt sem, 
hiszen a Bosch ezen ötvözete rendkívül ellenálló.

i-Temp
Ha ezt a funkciót választja, a készülék automatikusan 
beállítja a megfelelő hőmérsékletet, amely minden 
vasalható anyaghoz alkalmas. A i-Temp funkció 
megelőzi a ruhák sérülését, amely a nem megfelelően 
kiválasztott hőmérséklet miatt következne be.

Fékezhetetlen gőzerővel – új Bosch gőzállomások
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TDA3024110 Sensixx‘x TDA3024010 Sensixx‘x

Gőzölős vasaló Gőzölős vasaló

Általános termékjellemzők:
• Teljesítményfelvétel: 2400 W max • 3AntiCalc: háromszoros tisztítási funkció - self-clean, calc’n’clean és beépített anti-calc rendszer • QuickFilling: 
„gyors betöltés” - nagy méretű betöltőnyílás fedővel • Gőzlöket: 150 g • Tartós gőzmennyiség: 40 g/perc • Ergonómikus kialakítás a kényelmes vasalás 
érdekében: SoftTouch markolat és könnyen kezelhető gombok • Többirányú CeraniumGlissée vasalótalp – a bármilyen irányban történő könnyű és 
gyűrődésmentes vasalásért • Utántöltő pohár • Változtatható gőzmennyiség (6 fokozat) • Vízpermet funkció • Fokozatnélküli hőmérséklet-választás 

További termékjellemzők TDA3024110:
•  „auto-shut-off” - automatikus biztonsági kikapcsolás

A vasalás szabadsága: az új Sensixx’x DA30 vasaló
 
Előre, hátra, oldalra – csak Önön múlik, hogy melyik irányba vasal. 

A Sensixx’x DA30 vasalóval minden irányban tökéletes eredményt érhet el, 

amely az innovatív, többirányú vasalótalpnak köszönhető.
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Kérdése van? A Bosch válaszol! A legfontosabb
tudnivalók a porszívó energiacímkéről.

A
B
C
D
E
F
G

A

MODELL

ENERG Y IJA
IAIEΙ

665/2013-I

 YZ
kWh/annum

YZ  dBABCDEFG

ABCDEFG

ENERGIA · EHEРГИЯ · ENEPΓEIA
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

ABCDEFG

A porszívókhoz csatolt új Európai 
Energiacímke teljes átláthatóságot 
biztosít az egyes porszívó készülékek 
teljesítményére vonatkozó legfonto-
sabb jellemzőköz. Ezáltal komoly 
segítséget jelent az Ön számára a 
megfelelő készülék kiválasztásához.

Por-visszabocsátási osztály

Hogyan válhat egészségeseb-
bé az Ön háztartása?

A B C D E F G

A porszívók által kibocsátott levegő 
tisztasága rendkívül fontos, külö-
nösen az allergiában szenvedők 
számára. Válasszon „A” por-vissza-
bocsátási osztályú készüléket, nagy 
teljesítményű szűrővel, mely biztosít-
ja, hogy a szoba levegője higiénikus 
maradjon porszívózás után is.

Energiahatékonysági osztály

Takarékoskodna? 
Válassza a Bosch-t!
Az energiahatékonysági osztály jellemzi 
a porszívót energiafogyasztás szem-
pontjából. Ezt a tulajdonságot a címke 
felső részén találja. A Bosch márka által 
kínált készülékek kiemelkedően takaré-
kosak, ugyanakkor alaposan tisztítják 
a szőnyeget vagy a keménypadlót is.

Zajszint

Csendes készüléket keres?

A magas zajszint fokozza a stresszt 
–  Válasszon olyan típust, melynek 

zajkibocsátása 70 dB(A) alatt van, 
így meghallja ha gyermeke felsír, 
csörög a telefon, sőt akár zenét is 
hallgathat.

~ 60 dB(A) = Csendes háttérzaj
~  65 dB(A) = Egy átlagos nevetés 

hangereje
~ 78 dB(A) = Átlagos porszívó zajszintje
>  80 dB(A) = Élénk városi forgalom 

zajszintje

Takarításhatékonysági osztály – 
szőnyeg

Mennyire tisztítja a 
porszívó a szőnyeg belsejét?

A jó takarításhatékonysági osztályú 
készülékek kiszívják a port a 
szőnyeg mélyebb rétegeiből is. 
Válasszon „C”, vagy annál jobb 
osztályba sorolt porszívót, annak 
érdekében hogy a szőnyege valóban 
tiszta legyen.

Takarításhatékonysági osztály – 
keménypadló

Mennyire tiszta az Ön 
padlója valójában?

A B C D E F G

Minél jobb takarításhatékonysági 
osztályú az Ön készüléke, annál gyor-
sabban végez a porszívózással – még 
a csempék és fapadló réseiben is. 
A valóban tiszta keménypadló könnyű 
eléréséhez válasszon legalább „C” 
osztályú készüléket.

Takarításhatékonysági 
osztály – keménypadló

A B C D E F G
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BGS5220 Relaxx‘x ProSilence Plus BGS3220 Relyy‘y BSGL3B2208 Bag&Bagless

Porszívó Porszívó Porszívó

•  Porzsák nélküli SensorBagless™ technológia
•  QuattroPower System: a Bosch 4 elemből álló 

technológiai újdonsága, mely kiváló tisztítási 
eredményt biztosít alacsony energiafogyasztás 
mellett

•  Folyamatos teljesítmény ellenőrzés a 
SensorControl System-nek köszönhetően

•  SilenceSound System™: innovatív szigetelő 
anyagok, motorfelfüggesztés, optimalizált 
légáramlás és csökkentett zajkibocsátású 
tartozékok 

•  Intelligens SelfCeaning rendszer: 
automata tisztítású belső szűrőrendszer

•  Élettartamon át taró szűrők: szűrőkazetta 
GORE™ CLEANSTREAM® membránnal és 
mosható HEPA higiénia szűrővel. Allergiások 
számára is ajánlott.

•  Kifejezetten halk, átkapcsolható SilentClean 
Premium szívófej az extraerős tisztítóhatásért

• 3in1 tartozék-szett
• Portartály: 3 l hasznos térfogat
•   Csúszó gombbal állítható teleszkópos 

szívócső, klippes fixálóval.
•  Mosható HEPA higiéniai szűrő 
• 4 terelőgörgő, hatósugár: 11 m
• Zajszint: 71 dB (A)

• Porzsák nélküli SensorBagless™ technológia
•  QuattroPower System: a Bosch 4 elemből 

álló technológiai újdonsága, mely kiváló 
tisztítási eredményt biztosít alacsony 
energiafogyasztás mellett

•  Folyamatos teljesítmény ellenőrzés a 
SensorControl System-nek köszönhetően

•  SilenceSound System™: innovatív szigetelő 
anyagok, optimalizált légáramlás és zajcsök-
kentett tartozékok

•  Szűrő tisztítás: könnyű tisztíthatóság, hála 
az EasyClean rendszernek

•  CrossFlow rendszer a hatékony por 
szétválasztáshoz

•  Mosható HEPA higiéniai szűrő: 
megfelelő védelem az allergiásoknak is.

•  Kifejezetten halk, átkapcsolható SilentClean 
Premium szívófej az extraerős takarítási 
hatékonyságért

• 2 az 1-ben tartozék-szett 
• Portartály: 1,9 l hasznos térfogat
•  Elektronikus szívóerő-szabályozás 

forgatógombbal
• Hatósugár: 10 m 
• 2 nagyméretű hátsó kerék, 1 első görgő
• Zajszint: 79 dB (A)

•  Új, innovatív HiSpin Motor aerodinamikus 
kialakítással 

•  PowerProtect System: a hosszantartó 
szívóhatásért, még tele porzsák esetén is

•  PureAir higiéniai szűrő a tisztább kifújt 
levegőért, ezáltal az „A” porvisszabocsátási 
osztályért

•  Bag&Bagless: használja a porgyűjtő tartályt 
a költségek csökkentése érdekében vagy 
a higiénikusabb porzsákot a tisztább levegőért

• Átkapcsolható görgős szívófej
• Rés- és kárpitszívó
•  Speciális szívófej forgácsolási/fúrási 

maradékokhoz
• Porzsák kapacitás: 4 l
• Hatósugár: 10 m
• 3 kerék
• Zajszint: 79 dB (A)

Új, energiatakarékos porzsák nélküli porszívók

QuattroPower System 
Teljes körű szerkezeti megújítás a Bosch-tól.

BBZ41FGALL 
Az állandó hatékonyságú 
porfelszedést csak a 
Bosch PowerProtect 
porzsák biztosítja.

jes körű szerkr
SySy
rke

Nagy teljesítményű
tartozékok: Megújult szívó-
fej, teleszkópos és fl exibilis 
szívócső. Új tartozékok a 
jobb tisztítási hatékonyság 
érdekében.

2

Levegő szigetelés:
Tökéletesen záródó készü-
lékház a lehető legalacso-
nyabb por-visszabocsátás 
érdekében.

1

PowerProtect 
porzsák: Innovatív, 
többrétegű, nem 
szőtt anyagból ké-
szült porzsák, mely 
a megnövelt térfo-
gatának köszönhe-
tően jobb porfel-
szedést biztosít. 

3

HiSpin motor:
Új, innovatív HiSpin Motor 
aerodinamikus kialakítással 
és tökéletesen kalibrált 
légáramlással a magas ta-
karításhatékonysági osztály 
eléréséhez, alacsony ener-
giafelhasználás mellett.

4
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BSG6B111 BSG6B130 BSAC110

Porszívó Porszívó Porszívó

• Új, innovatív HiSpin Motor 
•  PowerProtect System: a hosszantartó 

szívóhatásért, még tele porzsák esetén is
•  A PowerProtect porzsák nagy teljesítményt 

biztosít még akkor is, amikor a porzsák már 
tele van, így kevesebbszer kell azt cserélni 

•  PureAir higiéniai szűrő a tisztább kifújt 
levegőért, ezáltal az „A” porvisszabocsátási 
osztályért

• Átkapcsolható görgős szívófej
• Rés- és kárpitszívó 
• Teleszkópos szívócső
• Porzsák kapacitás: 4 l
• 3 kerék 
• Hatósugár 9 m
• Zajszint: 81 dB (A)

• Új, innovatív HiSpin Motor 
•  PowerProtect System: a hosszantartó 

szívóhatásért, még tele porzsák esetén is
•  A PowerProtect porzsák nagy teljesítményt 

biztosít még akkor is, amikor a porzsák már 
tele van, így kevesebbszer kell azt cserélni 

• Mikroszűrő a tiszta kibocsátott levegőért
• Átkapcsolható görgős szívófej
• Rés- és kárpitszívó 
• Teleszkópos szívócső
• Porzsák kapacitás: 4 l
• 3 kerék 
• Hatósugár 9 m
• Zajszint: 81 dB (A)

• Új, innovatív HiSpin Motor 
• Mikroszűrő a tiszta kibocsátott levegőért
• Átkapcsolható görgős szívófej
• Rés- és kárpitszívó 
• Teleszkópos szívócső
• Porzsák kapacitás: 3,5 l
• 2 nagyméretű hátsó kerék, 1 első görgő
• Hatósugár 8 m
• Zajszint: 81 dB (A)

BSGL5PRO5 Home Professional BGB45331 ProSilence BGB45330 ProPower BGL3A230 ProPower

Porszívó Porszívó Porszívó Porszívó

•  QuattroPower System: a Bosch 
4 elemből álló technológiai 
újdonsága, mely kiváló tisztítási 
eredményt biztosít alacsony 
energiafogyasztás mellett

•  PowerProtect System: a hosz-
szantartó szívóhatásért, még tele 
porzsák esetén is

•  Mosható HEPA higiéniai szűrő: 
megfelelő védelem az allergiá-
soknak is

•  Kifejezetten halk, átkapcsolható 
SilentClean Premium szívófej 
az extraerős tisztítóhatásért

•  Textil borítású szívócső az extra 
hosszantartó megbízhatóságért

•  4 fém görgő a kimagaslóan hosszú 
élettartamért

•  Nagyméretű, könnyen kezelhető 
lábkapcsoló

•  Porzsák kapacitás: 4,5 l  
• Hatósugár: 15 m
• Szín: karcálló titán lakkozás
•  Átlátszó AirBumper™ ütköző 

a tökéletes bútor- és falvédelem 
érdekében

• Zajszint: 74 dB (A)

•  QuattroPower System: a Bosch 
4 elemből álló technológiai 
újdonsága, mely kiváló tisztítási 
eredményt biztosít alacsony 
energiafogyasztás mellett

•  PowerProtect System: a hosz-
szantartó szívóhatásért, még tele 
porzsák esetén is

•  Mosható HEPA higiéniai szűrő: 
megfelelő védelem az allergiá-
soknak is

•  Kifejezetten halk, átkapcsolható 
SilentClean Premium szívófej 
az extraerős tisztítóhatásért

•  SilenceSound System: csendes 
légáramlás, többrétegű hangszi-
getelés és vibrációmentes motor 
design kialakítás.

•  3 kerék 
•  Nagyméretű, könnyen kezelhető 

lábkapcsoló
• Porzsák kapacitás: 5 l  
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 70 dB (A)

•  QuattroPower System: a Bosch 
4 elemből álló technológiai 
újdonsága, mely kiváló tisztítási 
eredményt biztosít alacsony 
energiafogyasztás mellett

•  PowerProtect System: a hosz-
szantartó szívóhatásért, még tele 
porzsák esetén is

•  Mosható HEPA higiéniai szűrő: 
megfelelő védelem az allergiá-
soknak is

•  Kifejezetten halk, átkapcsolható 
SilentClean Premium szívófej 
az extraerős tisztítóhatásért

• 3 kerék 
•  Nagyméretű, könnyen kezelhető 

lábkapcsoló
• Porzsák kapacitás: 5 l  
• Hatósugár: 10 m
• Zajszint: 74 dB (A)

• Új, innovatív HiSpin Motor 
•  PowerProtect System: 

a hosszantartó szívóhatásért, 
még tele porzsák esetén is

•  A PowerProtect porzsák nagy 
teljesítményt biztosít még akkor 
is, amikor a porzsák már tele 
van, így kevesebbszer kell 
azt cserélni 

•  Mosható HEPA higiéniai szűrő: 
megfelelő védelem az allergiá-
soknak is

• Átkapcsolható görgős szívófej
•  Rés- és kárpitszívó 
• Teleszkópos szívócső
• Porzsák kapacitás: 4 l
• Tartozék 5 db porzsák
• 4 görgő 
• Hatósugár 10 m
• Zajszint: 79 dB (A)

Új, energiatakarékos padlóporszívók porzsákos 
technológiával
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BGL3A117 BGL3B220 BGL3B210

Porszívó Porszívó Porszívó

• Új, innovatív HiSpin Motor 
•  PowerProtect System: a hosszantartó 

szívóhatásért, még tele porzsák esetén is
•  A PowerProtect porzsák nagy teljesítményt 

biztosít még akkor is, amikor a porzsák már 
tele van, így kevesebbszer kell azt cserélni 

• Mikroszűrő a tiszta kibocsátott levegőért
• Átkapcsolható görgős szívófej
• Rés- és kárpitszívó 
• Teleszkópos szívócső
• Porzsák kapacitás: 4 l
• Tartozék 5 db porzsák
• 4 görgő 
• Hatósugár 10 m
• Zajszint: 79 dB (A)

• Új, innovatív HiSpin Motor 
•  PowerProtect System: a hosszantartó 

szívóhatásért, még tele porzsák esetén is
•  A PowerProtect porzsák nagy teljesítményt 

biztosít még akkor is, amikor a porzsák már 
tele van, így kevesebbszer kell azt cserélni 

•  PureAir higiéniai szűrő a tisztább kifújt levegő-
ért, ezáltal az „A” porvisszabocsátási osztályért

• Átkapcsolható görgős szívófej
• Rés- és kárpitszívó 
• Teleszkópos szívócső
• Porzsák kapacitás: 4 l
• 4 görgő 
• Hatósugár 10 m
• Zajszint: 79 dB (A)

• Új, innovatív HiSpin Motor 
•  PowerProtect System: a hosszantartó 

szívóhatásért, még tele porzsák esetén is
•  A PowerProtect porzsák nagy teljesítményt 

biztosít még akkor is, amikor a porzsák már 
tele van, így kevesebbszer kell azt cserélni 

• Mikroszűrő a tiszta kibocsátott levegőért
• Átkapcsolható görgős szívófej
• Rés- és kárpitszívó 
• Teleszkópos szívócső
• Porzsák kapacitás: 4 l
• 4 görgő 
• Hatósugár 10 m
• Zajszint: 79 dB (A)

Típusszám BSGL5PRO5 BGB45331 BGB45330 BGL3A230 BGL3A117 BGL3B220 BGL3B210
Készülék fajtája porzsákos porzsákos porzsákos porzsákos porzsákos porzsákos porzsákos
Energiahatékonysági 
osztály A A A A A B B

Takarításhatékonysági 
osztály – SZŐNYEG C C C D E D D

Takarításhatékonysági 
osztály – KEMÉNYPADLÓ A A A B D D D

Porvisszabocsátási 
osztály A A A A B A B

Szűrő típusa HEPA H 13 HEPA H 13 HEPA H 13 HEPA H 13 Mikroszűrő Mikroszűrő Mikroszűrő
Porzsák térfogata (l) 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Porzsák típusa BBZ41FGALL BBZ41FGALL BBZ41FGALL BBZ41FGALL BBZ41FGALL BBZ41FGALL BBZ41FGALL

Típusszám BSG6B130 BSG6B111 BSAC110 BSGL3B2208 BGS5220 BGS3220
Készülék fajtája porzsákos porzsákos porzsákos porzsákos /porzsák nélküli porzsák nélküli porzsák nélküli

Energiahatékonysági 
osztály B B C B A A

Takarításhatékonysági 
osztály – SZŐNYEG E E E D D D

Takarításhatékonysági 
osztály – KEMÉNYPADLÓ D D D D B B

Porvisszabocsátási 
osztály A B C A A A

Szűrő típusa EPA 10 Mikroszűrő Mikroszűrő EPA 10 HEPA H 13 HEPA H 13

Porzsák térfogata (l) 4,0 4,0 3,5 4,0 Ø Ø

Porzsák típusa BBZ41FGALL BBZ41FG BBZ41FGALL BBZ41FGALL Ø Ø

x5
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Cordless porszívózás kompromisszumok nélkül. 
 
Kábel nélküli, erős, könnyű és gyors. Fedezze fel a porszívózás 

forradalmian új módját a Bosch új akkumulátoros porszívójával. 

Mérnökeink ebben a könnyű készülékben kombinálták a maximális 

teljesítményt a kényelmet, és praktikusságot  a különleges 

formatervezéssel. 

• Rendkívül alacsony tömeg a kényelmes használatért
• Teljesen szabad mozgás takarításkor, akár a bútorok alatt is
•  Kimagasló üzemidő – akár 50 percen keresztül*

*függ a használt teljesítmény beállítástól
•  Önmagában megállítható töltéskor, vagy tároláskor vagy csak ha egy kis szünetet 

tartana a munkában.
•  Hosszú élettartamú akkumulátorok – hála a Bosch lítium-ion technológiájának
•  Rövid töltési idő: az akkumulátor 80%-os töltöttsége 3 óra alatt elérhető
•  Karbantartásmentes technológia – folyamatosan ellenőrzi a telítettséget 

és fi gyelmezteti Önt, ha a tartály kiürítése szükséges
•  Hihetetlenül csendes és rendkívül hatékony hála a Bosch SensorBagless™ technológiájának.
•  Nagy sebességű légáram – az alapos tisztítás garanciája
•  Gyerekjáték a tisztítás az EasyClean™ kefehengernek és a könnyen hozzáférhető 

portartálynak köszönhetően
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Akkumulátoros kézi porszívók

BBH52550 
Bosch LithiumPower 25.2V

BBHMOVE5 
Move 2in1 18V

Porszívó Porszívó

•  Magas tisztítóteljesítmény 
minden padlófelületen 

•  SensorBagless technológia
•  Rendkívül hosszú működési idő: 

akár 50 perc
•  Bosch Lithium-Ion technológia: 

hosszú élettartamú, erős telje-
sítményű akkumulátor: hosszú 
működési idő, rövid töltési idő

•  AllFloor HighPower szívóka: 
minden padlótípus tökéletes 
tisztítása

•  EasyClean System
•  SensorControl, LED-jelzés ha 

szükséges porzsákot üríteni
•  3 teljesítményfokozat
•  Soft Touch markolat
•  Súly: 3 kg 

•  2 in 1: Kézi porszívó és morzsa-
porszívó egy készülékben 

•  Működési idő: akár 36 perc 
•  2 teljesítményszint 
•  Egyszerűen, rögzítés nélkül- 

tárolható 
•  Könnyedén összecsukható, 

helytakarékos 
•  Elektronikus kefe 
•  Új fejlesztésű Ni-MH akku: 

környezetbarát és hosszú 
élettartam 

•  Töltési idő: 12-16 óra 
•  Falra vagy földre szerelhető 

készüléktartó 
•  Mosható szűrő 
•  Szín: Metálbarna / Antracit 
•  Súly: 3,2 kg 
•  Készülékméret: 

1130 x 255 x 200 mm 



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 2014. 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

Keressen minket a Facebook-on: 
www.facebook.com/BoschHomeMagyarorszag


