
لذت دست نیافتنی 
قهوه با تکنولوژی بوش

 در اختیار شامست. 

با دستگاه های قهوه ساز بوش طعمی کامال متفاوت 
و واقعی را با متام وجود حس کنید.

https://homekaala.com


آرابیکا
نوعی قهوه است که ریشه در مناطق بین 600 تا 

2000 متر باالتر از سطح دریای اتیوپی دارد. این نوع 
قهوه نمونه ای از یک قهوه مالیم با طعمی همانند 

شکالت است.

رایحه قهوه 
رایحه قهوه مهم ترین عامل برای لذت بردن از 

قهوه است. در حال حاضر بیش از 950 رایحه قهوه 
مشخص شده اند و تصور بر این است که قهوه 

می تواند بین 1200 تا 1400 رایحه متفاوت 
داشته باشد.

کرم
کرم کلمه ای است که برای توصیف کف ضخیم 
به رنگ قهوه ای فندقی در سطح یک اسپرسوی 
باکیفیت به کار می رود و بخش عظیمی از بوی 

اسپرسو را در بر دارد.

کاپوچینو
در کشورایتالیا کاپوچینو قهوه مخصوص صبحانه 
است. یک سوم آن را اسپرسو تشکیل می دهد. 

یک سومش را شیر داغ و یک سوم بقیه اش را کف 

الفبایی مخترص از پیدایش و 
ترویج  قهوه 

فرآیند آماده کردن قهوه امر مهمی است 
که کیفیت قهوه را تعیین می کند و کمک 

می کند تا قهوه به یک نوشیدنی غیر قابل 
مقایسه تبدیل شود.

شیر. نام این قهوه از کاله هایی که
راهبان کاپوچین به سر می گذاشته اند 

گرفته شده است.

اسپرسو 
از سال 1855 به وجود آمده است. اصطالح 
 L‘esprès اسپرسو برگرفته از لغت فرانسوی
می باشد و به معنی قهوه کوچک تلخ است 

که به سرعت آماده می شود. 

بطرز شگفت انگیزی، اسپرسو با وجود 
رایحه و طعم قوی، حاوی حدود ٪40 

کافئین کمتر از یک فنجان معمولی قهوه 
فیلتر می باشد.

سالمتی
نوشیدن یک فنجان قهوه در صبح شما 
را برای یک روز پرانرژی آماده می کند. 

نوشیدن قهوه ساده مصرف کالری را 
افزایش می دهد و بنابراین به کاهش 

وزن کمک می کند. همچنین یک فنجان 
اسپرسو یا یک فنجان کوچک قهوه ساده 

بدون شکر با آب لیموی تازه کمک می کند 

تا بر سردردهای ناشی از آب و هوا، مراحل 
اولیه میگرن و غیره غلبه کنید. در صورتی 
که با آسپرین مصرف شود، اثر آن مضاعف 

نیز می گردد. 

منشاء
منشاء انواع گیاه قهوه در آفریقا است. 

چنین گمان می شود که قهوه در منطقه 
کافا در اتیوپی کشف شد. بنا بر گفته ها، 

چوپانی به نام کالدی متوجه شد که 
بزهایش پس از خوردن میوه های وحشی 
قرمز رنگ از یک نوع گیاه، با انرژی خاص 

شروع به جهیدن در اطراف می کنند. با این 
حال اولین شواهد معتبر به قرن پانزدهم 
برمیگردد که راهبان در یمن امروزه قهوه 

می نوشیدند.

كافئين
کافئین یک ماده قلیایی از گروه گزانتین 

است که باعث بهبود عملکرد در بسیاری از 
زمینه ها همانند تمرکز، هوشیاری، تناسب 

اندام، عملکرد قلب و تنفس می شود.

روبوستا
گیاه روبوستا گیاهی مقاوم است که توان 

مقابله با دماهای باالتر و بنابراین تمایل به 
رویش در دشت ها و مناطق پست دارد. 
این دانه دارای عطر و طعم قوی و شامل 

سه برابر کافئین بیش از قهوه آرابیکا 
می باشد. برای اسپرسو ترکیب دو نوع 

قهوه آرابیکا و روبوستا توصیه می شود.

بو دادن
پس فرآیند بو دادن به طور کامل بیش از 

1000 رایحه  به دست می آیند. روند 
بو دادن از 150 درجه سانتی گراد 

شروع می شود و باعث یک فرآیند 
بازسازی در محتویات دانه های قهوه 

می شود. پس از حدود 3 تا بیش از 20 
دقیقه، هنگامی که این فرآیند 

به پایان برسد، دانه ها سرد می شوند
تا طعم و رایحه خود را حفظ کنند.
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آماده کردن قهوه با بوش کاری 
لذت بخش است.

امکانات وسیع و متنوع با کاربرد بسیار 
آسان بوش، این کار را راحت، رسیع و ایمن 

کرده است.

با یک دکمه بطور همزمان 
دو فنجان قهوه آماده کنید: 

 OneTouch DoubleCup
لذت قهوه از هر نوع که متایل 

داشته باشید. یک اسپرسوی تلخ 
و یا قهوه های خامه دار یا 

پر شیر: کاپوچینو، الته ماکیاتو، 
کافه الته... به سادگی  و رسعت 

آماده می شوند.

برای بهرتین طعم و بیشرتین 
MilkClean :پاکیزگی

متام سیستم شیر 
دستگاه تنها با فشار یک دکمه 
شسته و متیز می شود. پس از 

عملکرد متیزی بهداشت کامل با 
تزریق بخار اضافی تضمین 

می شود. عالوه بر بهداشت، 
می توانید از طعم تازه و خالص 

قهوه خود بارها و بارها لذت 
بربید: یک فنجان کافه کرم 

خوشبو، کافه الته، کاپوچینو یا 
الته ماکیاتو با خامه ای خوشمزه.

با انتخاب دستگاه قهوه ساز بوش بار دیگر سلیقه خود را ثابت کنید. 

تکنولوژی هوشمند بوش آنچه را که فقط یک باریستای حرفه ای در توان دارد به طور خودکار برای شام 
فراهم می آورد: انواع قهوه ها با کیفیت منحرص به فرد برای شام، دوستان و میهامنانتان. 

Zeit in 

 

 

Sekunden

Immer im perfekten 
Temperaturbereich

Temperatur °C120

95

90

70

Perfekter Temperaturbereich 
zur Espresso-Zubereitung 
(90–95°C)

Temperaturverlauf bei der 
Zubereitung eines Espresso mit
den Vero Kaffeevollautomaten

SensoFlow رایحه واقعی و طعم کامل قهوه با تکنولوژی حرارتی هوشمند

باالترین درجه فرآیند دم شدن یک اسپرسو مابین 90 تا 95 درجه 
سانتیگراد می باشد. چنانچه دما پایین تر از این حد باشد، دانه های 
قهوه طعم کامل خود را آزاد منی کنند. و چنانچه دما باالتر از این حد 

باشد، قهوه به رسعت می سوزد. 
در دستگاه قهوه ساز بوش سیستم 

SenfoFlow در طول فرآیند دم، دما را 
در باالترین حد ایده آل نگه می دارد. 

نتیجه این ویژگی یک اسپرسوی 
خوش بو با طعمی غیرقابل وصف است.

زمان (ثانیه)

 

 

پیوسته در دمای ایده آل
۱۲۰دما (سانتیگراد)

۹۵

۹۰

۷۰

ایده آل ترین دما برای آماده کردن
 اسپرسو بین ۹۰ تا ۹۵ درجه

تغییرات دما به هنگام
آماده کردن اسپرسو

34



دستگاه قهوه ساز توکار رسی 
8 بوش، نه تنها عملکردهای 

فراوان و مهارتی بی نظیر 
در آماده کردن قهوه دلخواه 
شام دارد، بلکه با طراحی هر 

آشپزخانه ای سازگار است.

طعم و رایحه ای که هیچگاه 
عوض نخواهد شد.

MyCoffee
هشت نوع دلخواه از قهوه های مورد عالقه تان 
را به صورت جداگانه انتخاب و بطور اتوماتیک 

برنامه ریزی کرده )درجه تلخی، اندازه، دما، 
مقدار شیر( و به اسم انتخابی خود 

در دستگاه سیو کنید.
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با دستگاه های قهوه ساز اتوماتیک بوش می توانید به راحتی 
فشار یک دکمه هر لحظه برای خود و میهامنان خود قهوه 

دلخواهتان را رسو کنید. تکنولوژی باریستای بوش عطری 
خوش و خامه ای دلپذیر هامنند آنچه که در کافی شاپ دلخواه 

خود نوش جان می کنید برایتان آماده می کند. برای درست کردن یک قهوه حرفه ای یا 
نیاز به سالها تجربه دارید و یا نیاز به یک 

تکنولوژی منحرصبه فرد هامنند بوش.

کافی شاپ دلخواهتان را به 
خانه بیاورید.
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TES60321RW
VeroAroma 300 قهوه ساز متام اتوماتیک

نقره ای

- سیستم SensoFlow: سیستم گرمایشی نوین با حرارت دهی 
یکنواخت به هنگام دم کردن تضمین کننده طعم خوش و نهایت 

لذت از اسپرسو است.
- One-Touch Preparation آماده سازی انواع اسپرسو، قهوه، 

کاپوچینو، الته ماکیاتو، كافه 
الته تنها با ملس یک کلید

- AromaDouble: تنظیم طعم قهوه با غلظت بسیار باال بدون تلخی 
با دو فرآیند آسیاب و دو فرآیند دم کردن.

- قابلیت تنظیم دمای هر نوشیدنی در 3 سطح 
- IndividualCup Volume امكان تنظيم جداگانه حجم قهوه با اندازه 

هر فنجان
- CeramDrive آسیاب کن بسیار با کیفیت ساخته شده از رسامیک 

ضد سایش
- MilkClean متیزی رسیع و آسان سیستم شیر دستگاه تنها با 

فشار یک دکمه و با استفاده از بخار برای حداکرث بهداشت
 Calc’nClean برنامه اتوماتیک متیزی و رسوب زدایی -

- وات: 1500
- فشار آب: 15 بار

CTL636ES1
قهوه ساز متام اتوماتیک توکار

استیل ضد زنگ

- OneTouch DoubleCup آماده کردن همزمان دو فنجان از انواع قهوه 
و خامه قهوه تنها با فشار یک دکمه

- سیستم SensoFlow: سیستم گرمایشی نوین با حرارت دهی 
یکنواخت به هنگام دم کردن تضمین کننده طعم خوش و نهایت 

لذت از اسپرسو است.
-One-Touch Preparation آماده سازی انواع اسپرسو، قهوه، 

کاپوچینو، الته ماکیاتو، كافه الته تنها با ملس یک کلید
- AromaDouble: تنظیم طعم قهوه با غلظت بسیار باال بدون تلخی 

با دو فرآیند آسیاب و دو فرآیند دم کردن
- IndividualCup Volume امكان تنظيم جداگانه حجم قهوه با اندازه 

هر فنجان
- SilentCeramDrive آسیاب کن بسیار يرشفته و كم صدا ساخته 

شده از رسامیک ضد سایش
- MilkClean متیزی رسیع و آسان سیستم شیر دستگاه تنها با 

فشار یک دکمه و با استفاده از بخار برای حداکرث بهداشت
Calc’nClean برنامه اتوماتیک متیزی و رسوب زدایی -

منایشگر TFT به همراه منوی تعاملی
- وات: 1600

- فشار آب: 19 بار

TES60729RW
VeroAroma 700 قهوه ساز متام اتوماتیک

استیل ضد زنگ

- OneTouch DoubleCup آماده کردن همزمان دو فنجان از انواع قهوه 
و خامه قهوه تنها با فشار یک دکمه.

- سیستم SensoFlow: سیستم گرمایشی نوین با حرارت دهی 
یکنواخت به هنگام دم کردن تضمین کننده طعم خوش و نهایت 

لذت از اسپرسو است.
- One-Touch Preparation آماده سازی انواع اسپرسو، قهوه، 

کاپوچینو، الته ماکیاتو، كافه 
الته تنها با ملس یک کلید

- AromaDouble: تنظیم طعم قهوه با غلظت بسیار باال بدون تلخی 
با دو فرآیند آسیاب و دو فرآیند دم کردن.

- قابلیت تنظیم دمای هر نوشیدنی در 3 سطح 
- IndividualCup Volume امكان تنظيم جداگانه حجم قهوه با اندازه 

هر فنجان
- CeramDrive آسیاب کن بسیار با کیفیت ساخته شده از رسامیک 

ضد سایش
- MilkClean متیزی رسیع و آسان سیستم شیر دستگاه تنها با 

فشار یک دکمه و با استفاده از بخار برای حداکرث بهداشت
 Calc’nClean برنامه اتوماتیک متیزی و رسوب زدایی -

- وات: 1500
- فشار آب: 19 بار
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تعهد مرصف بهینه انرژی.
بوش با تولید لوازم خانگی کم مرصف، 

در مقایسه با 15 سال گذشته تا %80 در 
مرصف برق و تا %60 در مرصف آب خانوارها 

رصفه جویی کرده است.
لوازم خانگی بوش با مرصف بهینه انرژی 

نه تنها به بودجه خانوار کمک می کند، 
بلکه در محافظت از محیط زیست نیز تاثیر 

فراوان دارد.

تعهد اصل بودن.
لوازم خانگی بوش در رستارس دنیا 

متناسب با  کیفیت و استاندارد جهانی 
تولید می شود.

با خريد فقط از مراکز رسمی فروش، لوازم 
خانگی با کیفیت، با خدمات پس از فروش 

و ضامنت رسمی بوش به خانه بربید.

تعهد ضامنت.
لوازم خانگی بزرگ با متامی لوازم جانبی در 

برابر هر گونه نقص فنی و تولیدی دارای 
3 سال و لوازم خانگی کوچک دارای 2 سال 

ضامنت می باشند.

تعهد کیفیت.
کیفیت باال برای ما مفهومی فراتر از 

استفاده از مواد اولیه مرغوب دارد. به 
همین دلیل در هر مرحله، از طراحی اولیه 

گرفته تا ریزترین قطعات یدکی و همچنین 
خدمات پس از فروش، متام مترکز و 

اشتیاق خود را معطوف جزئیات می کنیم. 
تنها از این طریق است که می توانیم 

کیفیتی را که همگان در جهان از لوازم  
خانگی بوش انتظار دارند، تضمین کنیم.

تعهد خدمات پس از فروش.
جهت دریافت هر گونه خدمات پس از 
فروش با اطمینان خاطر با مراکز رسمی 
خدمات مشرتیان بوش متاس بگیرید.

تعهد “ساخت بوش”.
محصوالت بوش در رسارس دنیا تحت 
تکنولوژی پیرشفته مهندسی آملان و 
استانداردهای جهانی “ساخت بوش” 

تولید می شوند.

با خرید محصوالت تنها از طریق منایندگان رسمی بوش، هامنند مرصف کنندگان در رستارس دنیا، 
از مزایا و حقوق ویژه مرصف کننده بهره مند می شوید.
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