
آمبیوه بیشرت، ویتامین 
بیشرت، سالمتی بیشرت

 با اولین چاقوی رسامیکی در جهان، موتور بی صدا و قدرمتند و
طراحی نوآورانه، آمبیوه گیری های جدید بوش را تجربه کنید.

https://homekaala.com


با دوام و مقاوم با دهانه خروجی و
مخزن استیل ضد رنگ.

با لوله تغذیه 73 میلیمرتی می توانید به آسانی میوه های بزرگ را در دستگاه قرار دهید.
با تکنولوژی DripStop از چکیدن آب میوه در دهانه دستگاه جلوگیری می کنید.

 به هنگام باز شدن دهانه، SafetyStop به طور اتوماتیک دستگاه را خاموش می کند. 
همچنین متام قسمت های جداشدنی دستگاه قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.

با لوله تغذیه 84 میلیمرتی می توانید به آسانی میوه های بزرگ را در دستگاه قرار دهید.
با تکنولوژی DripStop از چکیدن آب میوه در دهانه دستگاه جلوگیری می کنید.

 به هنگام باز شدن دهانه، SafetyStop به طور اتوماتیک دستگاه را خاموش می کند.
همچنین متام قسمت های جداشدنی دستگاه قابل شستشو در ماشین ظرفشویی می باشند.

تیغه رسامیکی نوین ایده آل برای سالمتی.
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ترکیبی از زیبایی و تازگی.
ستاره زیبایی در دستگاه های آب مرکبات گیری.
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MCP72GPW
VitaStyle Citro آب مرکبات گیری 

سفید/ مشکی

- توان 40 وات - قدرت کافی برای آبگیری انواع پرتقال ها 
- توان عصاره گیری باال به واسطه حرکت مخروط به سمت چپ و راست

- مناسب برای انواع ميوه ها در سايزهای مختلف - طراحی بهينه مخروط آن را 
- برای ميوه های کوچک )ليمو( و بزرگ )پرتقال( مناسب می سازد.

- پارچ شیشه ای با ظرفیت 1000 میلی ليرت 
- مناسب برای استفاده در مقادیر کم برای مثال يک عدد لیمو )استفاده 

- بدون شیشه نیز امکانپذير است.(
- دارای درپوش برای رسو آسان و امکان نگهداری در يخچال

- صافی استيل ضدزنگ و مخروط فشاری فلزی با دوام 
- عاری از BPA در بخش های پالستيکی در متاس با مواد غذايی

- ویژگی DripStop جلوگريی از چکه کردن 
- شستشوی آسان با پارچ، صافی، مخروط، پد الستیکی، درپوش محافظ در 

- برابر گرد و غبار و مخزن آمبیوه گیری، قابل شستشو در ماشین ظرفشویی 

 

 MCP72GMB
VitaStyle Citro آب مرکبات گیری 

مشکی / استیل ضد زنگ

- توان 40 وات - قدرت کافی برای آبگیری انواع پرتقال ها 
- توان عصاره گیری باال به واسطه حرکت مخروط به سمت چپ و راست

- مناسب برای انواع ميوه ها در سايزهای مختلف - طراحی بهينه مخروط آن را 
- برای ميوه های کوچک )ليمو( و بزرگ )پرتقال( مناسب می سازد.

- پارچ شیشه ای با ظرفیت 1000 میلی ليرت 
- مناسب برای استفاده در مقادیر کم برای مثال يک عدد لیمو )استفاده 

- بدون شیشه نیز امکانپذير است.(
- دارای درپوش برای رسو آسان و امکان نگهداری در يخچال

- صافی استيل ضدزنگ و مخروط فشاری فلزی با دوام 
- عاری از BPA در بخش های پالستيکی در متاس با مواد غذايی

- ویژگی DripStop جلوگريی از چکه کردن 
- شستشوی آسان با پارچ، صافی، مخروط، پد الستیکی، درپوش محافظ در 

- برابر گرد و غبار و مخزن آمبیوه گیری، قابل شستشو در ماشین ظرفشویی 

 

MCP3500
 آب مرکبات گیری

سفید/ زرد

- 25 وات
- توان عصاره گیری باال به واسطه حرکت 

- مخروط به سمت چپ و راست
- قابلیت تنظیم مقدار پالپ در آمبیوه
- مخزن آمبيوه گیری بزرگ 0.8 ليرت با 

- قابلیت جدا شدن از دستگاه
- روشن / خاموش شدن خودکار دستگاه 

- با فرشدن مخروط
- درجه بندی یکپارچه برای نشان دادن 

- مقدار آمبیوه
- نگهداری آسان، محفظه يکپارچه برای 

- جمع کردن رسيع کابل
- شستشوی آسان با قطعات قابل 
- شستشو در ماشین ظرفشویی 

- درپوش محافظ در برابر گرد و غبار

 

MES4010
آمبیوه گیری

نقره ای/ مشکی

• موتور قدرمتند: 1200 وات
• لوله تغذیه سايز XXL)84 ميلی مرت( برای ورود آسان و رسيع میوه ها و 

سبزيجات بطور کامل و بدون نیاز به خردکردن
• بدنه از جنس آلومینیوم دايکاست، برای داشنت ظاهری زيبا و در عني 

حال با کيفيت
• مجرای خروجی آمبیوه گیری از جنس استيل ضدزنگ با دوام و طول عمر 

باال   
• گیره آلومینیومی دايکاست: با توان کيپ کنندگی باال - بدون نشتی

•  چاقوی رسامیکی به همراه صافی الکرتوپوليش شده از جنس استیل 
ضد زنگ

• مجرای خروجی آمبیوه با ويژگی DripStop از چکه کردن جلوگیری کرده و 
پاکیزگی محل استفاده را حفظ می کند.

• سه نوع تنظیامت رسعت برای میوه های نرم، سفت و سبزيجات
• مخزن سه لیرتی مخصوص پالپ با قابليت جدا شدن از دستگاه

• بازدارنده ایمنی: آمبیوه گیری تنها زمانی کار می کند که متامی قسمت ها 
به درستی نصب شده باشند.

• شستشوی آسان: متامی قطعات جداشدنی، قابل شستشو در ماشین 
ظرفشویی هستند.

• مخزن آمبیوه با ظرفيت 1.5 لیرت و قابلیت جدا کردن کف

 

MES3500
آمبیوه گیری
آبی/ نقره ای

• موتور قدرمتند: 700 وات
• دارای دهانه بزرگ سايز XL)73 ميلی مرت( برای ورود آسان و رسيع میوه 

ها و سبزيجات بطور کامل و بدون نیاز به خردکردن
• سبد ميکرو فیلرت از جنس استيل ضد زنگ برای عصاره گیری عالی
• گیره آلومینیومی دايکاست: با توان کيپ کنندگی باال - بدون نشتی

• قابل استفاده برای انواع مختلف میوه و سبزیجات  
• مجرای خروجی آمبیوه با ويژگی DripStop از چکه کردن جلوگیری کرده و 

پاکیزگی محل استفاده را حفظ می کند.
• مخزن دو لیرتی مخصوص پالپ با قابليت جدا شدن از دستگاه

• بدنه و  مجرای خروجی آمبیوه گیری از جنس استيل ضدزنگ با دوام و 
طول عمر باال   

• دو نوع تنظیامت رسعت برای میوه های نرم و سفت
• بازدارنده ایمنی: آمبیوه گیری تنها زمانی کار می کند که متامی قسمت ها 

به درستی نصب شده باشند.
• شستشوی آسان: متامی قطعات جداشدنی، قابل شستشو در ماشین 

ظرفشویی هستند.
• مخزن آمبیوه با ظرفيت 1.25 لیرت و قابلیت جدا کردن کف
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