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فهرست
برای من هرگز فکر اینکه کسی محصوالتم را بازرسی کند و آنها را حتی از یک 

جهت نا مرغوب ارزیابی کند، قابل قبول نبوده است. برای همین همیشه سعی 

کرده ام محصوالتی را ارائه کنم که از موشکافانه ترین آزمایشات هم رسبلند 

بیرون آیند. محصوالتی که کیفیت بی نظیر خود را از هر جهت ثابت کنند.
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جاروبرقی ها
اتو ها 

آماده سازی غذا
آمبیوه گیرها 

چرخ گوشت ها 
آماده سازی صبحانه

قهوه سازها
سالمتی و مراقبت از مو
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عملکردی فوق العاده قوی با 
موتور قدرمتند بوش.

با عملکرد قوی موتور جاروبرقی های بوش، کیفیت باال و کارایی 
ایده آل در متام طول عمر دستگاه تضمین شده است. 

2

به کارگیری یک موتور قوی در حالی که با از بین بردن مقاومت هوا جریان هوای قوی ایجاد می کنید، از معیارهای 
اصلی برای یک متیزی ایده آل است. عالوه بر عملکردی بی نظیر در پاکیزگی، بوش کاهش بسیار محسوس صدا و 

جلوگیری از ایجاد آلودگی صوتی را نیز تضمین می کند. متام جزئیاتی که برای پاکیزگی منزل شام و نیز سالمتی تان 
مهم اند، از برس جاروبرقی گرفته تا شبکه اگزوز جاروبرقی های بوش با باالترین کیفیت طراحی و تولید شده اند. 
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 فوق العاده راحت با عملکردی چشمگیر
بوش پاکیزگی کامل و راحت خانه شام را تضمین می کند. جاروبرقی های بوش 

عالوه بر اینکه مطابق سلیقه شام طراحی شده اند، با مواد اولیه مرغوب و تولید 
باکیفیت، سال ها دستیار  وفادار شام در خانه خواهند ماند.

عملکردی فوق العاده متیِز
با کمک طراحی آیرودینامیک موتور جدیدHiSpin و در 

نتیجه جریان هوای عالی، گرد و غبار را به شکل ایده آل 
جذب می کند.

 آرامش باورنکردنی
سیستم نوین SilenceSound با مترکز بر کوچکرتین جزئیات طراحی شده 

تا در حین کار با جاروبرقی بدون نگرانی از ایجاد آلودگی صوتی و در 
کامل آرامش متیزی منزل را به امتام برسانید. 

PowerProtect کیسه های جاروبرقی 
کیسه های چند الیه از جنس میکرو با ظرفیت XXL، حتی 

زمانی که نیمه پر و یا در رشف پرشدن باشند نیز از عملکرد 
ایده آل جاروبرقی جلوگیری منی کنند و پیوسته مکش 

فوق العاده به همراه دارند. 

جاروبرقی های بوش از بی صداترین مدل 
های تولید شده در جهان می باشند.

بوش همواره برای آسان تر کردن زندگی شام می کوشد. دیگر کار با جاروبرقی مزاحم 
صحبت کردن با تلفن، گوش کردن به موسیقی ویا متاشای تلویزیون، یا حتی خواب 

کودک دلبندتان نخواهد شد. حتی در پاسی از شب نیز نگران صدای جاروبرقی نباشید. 
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جاروبرقی های کیسه دار

BGL8PRO5IR 
 جاروبرقی تیتانیوم
Home Professional

BGL8SIL59D 
 جاروبرقی  مشکی

In’genius ProSilence 59

BGL8PRO4 
 جاروبرقی تیتانیوم
Home Professional

 BGL8PRO3IR 
 جاروبرقی تیتانیوم
Home Professional

- توان: 1600 وات
- CompressorTechnology: موتوری پیرشفته با 
فناوری جدید و با تیغه های آیرودینامیکی و 

جریان هوای کالیربه شده برای بهرتین مکش 
گرد و غبار با پایین ترین مرصف انرژی

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و غبار 

پر باشد
- میزان صدای تولیدی: 74 دسی بل

- فیلرت HEPA قابل شست و شو: مناسب برای 
افراد حساس به آلرژی. میزان آالیندگی 

A کالس
- کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های 

TYP G
- برس های مخصوص، بدون صدا و با قابلیت 

جا به جایی آسان SilentClean Premium با 
زبانه قفل شونده برای

بهرتین کارایی متیزکنندگی
- لوازم جانبی حرفه ای شامل برس اثاثیه، 

برس بسیار بلند درزها و 4 کیسه گرد و غبار
-لوله خرطومی بافته شده قوی

XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -
- شعاع عملکرد: 15 مرت

- رنگ: تیتانیوم ضدخش
- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه 

گرد و غبار
- AirBumper™ شفاف برای محافظت از مبلامن و 

دیوار

- توان: 1800 وات
- CompressorTechnology: موتوری پیرشفته با 
فناوری جدید و با تیغه های آیرودینامیکی و 

جریان هوای کالیربه شده برای بهرتین مکش 
گرد و غبار با پایین ترین مرصف انرژی

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و غبار 

پر باشد
- میزان صدای تولیدی: 74 دسی بل

- فیلرت UltraAllergy: توصیه شده به افرادی که 
 .A به آلرژی حساس اند. میزان آالیندگی کالس

قابل شست و شو
- کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های 

TYP G
- برس های مخصوص، بدون صدا و با قابلیت جا 

به جایی آسان SilentClean Premium با زبانه 
قفل شونده برای

بهرتین کارایی متیزکنندگی
- لوازم جانبی حرفه ای شامل برس اثاثیه، برس 

بسیار بلند درزها و 4 کیسه گرد و غبار
-لوله خرطومی بافته شده قوی

XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -
- شعاع عملکرد: 15 مرت

- رنگ: تیتانیوم ضدخش
- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه گرد 

و غبار
- AirBumper™ شفاف برای محافظت از مبلامن و 

دیوار

- توان: 650 وات
- سیستم QuattroPower: متیزی فوق العاده

با کمرتین مرصف انرژی
- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 

متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و غبار پر 
باشد.

- سیستم SilenceSound™: عملکردی با صدای 
بسیار کم 59 دسی بل
A :سطح بازدهی انرژی -

-فیلرت بهداشتی PureAir برای هوای خروجی متیزتر
TYP G کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های -

- برس های مخصوص، بدون صدا و با قابلیت جا به 
جایی آسان SilentClean Premium با زبانه قفل 

شونده برای
بهرتین کارایی متیزکنندگی

- برس مخصوص متیزکردن زمین های سخت برای 
متیزی کامل زمین هایی با شکاف و درز مانند 

کاشی ها و رسامیک ها. مناسب برای متیزکردن 
زمین های حساس مانند پارکت

- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: برس 
حرفه ای، برس اثاثیه و برس مبلامن

XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -
- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه گرد و 

غبار
- AirBumper™ شفاف برای محافظت از مبلامن و 

دیوار

- توان: 1200 وات
- CompressorTechnology: موتوری پیرشفته با 
فناوری جدید و با تیغه های آیرودینامیکی و 

جریان هوای کالیربه شده برای بهرتین مکش 
گرد و غبار با پایین ترین مرصف انرژی

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و غبار پر 

باشد
- میزان صدای تولیدی: 74 دسی بل

- فیلرت HEPA قابل شست و شو: مناسب برای 
A افراد حساس به آلرژی. میزان آالیندگی کالس
TYP G کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های -
- برس های مخصوص، بدون صدا و با قابلیت جا 

به جایی آسان SilentClean Premium با زبانه 
قفل شونده برای

بهرتین کارایی متیزکنندگی
- لوازم جانبی حرفه ای شامل برس اثاثیه و برس 

درزهای بسیار بلند
- همراه با 5 کیسه گرد و غبار

-لوله خرطومی بافته شده قوی
XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -

- شعاع عملکرد: 15 مرت
- رنگ: تیتانیوم ضدخش

- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه گرد و 
غبار

- AirBumper™ شفاف برای محافظت از مبلامن و 
دیوار

BGL82294IR 
 جاروبرقی خاکستری مایل به قهوه ای

In’genius CarpetDeluxe

BGL81800IR 
 جاروبرقی آبی روشن

 In’genius 

- سیستم QuattroPower: تکنولوژی کارای 
بوش برای متیزی

فوق العاده با کمرتین مرصف انرژی
- حداکرث توان مرصقی: 2200 وات

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و 

غبار پر باشد
- فیلرت HEPA قابل شست و شو

- کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های 
TYP G

- برس نظافت قابل تنظیم
Turbo برس -

- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله 
تلسکوپی: برس حرفه ای، برس اثاثیه و 

برس مبلامن
XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -

- شعاع عملکرد: 15 مرت
- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه 

گرد و غبار
- AirBumper™ شفاف برای محافظت از 

مبلامن و دیوار
- دارای محل قرارگیری لوله برای پارک و 

نگهداری دستگاه

- سیستم QuattroPower: تکنولوژی کارای 
بوش برای متیزی

فوق العاده با کمرتین مرصف انرژی
- حداکرث توان مرصقی: 1800 وات

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و 

غبار پر باشد
- فیلرت بهداشتی PureAir برای خروج هوای

A پاکیزه تر با کالس آالیندگی
- قابل شست و شو. بدون هزینه های 

جانبی
- کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های 

TYP G
- برس نظافت قابل تنظیم

- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله 
تلسکوپی: برس حرفه ای، برس اثاثیه و 

برس مبلامن
XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -

- شعاع عملکرد: 15 مرت
- AirBumper™ شفاف برای محافظت از 

مبلامن و دیوار

BGL82030IR 
 جاروبرقی نارنجی روشن

In’genius 

- سیستم QuattroPower: تکنولوژی کارای 
بوش برای متیزی 

فوق العاده با کمرتین مرصف انرژی
- حداکرث توان مرصقی: 2000 وات

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و 

غبار پر باشد
- فیلرت HEPA قابل شست و شو

- کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های 
TYP G

- برس نظافت قابل تنظیم
- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله 

تلسکوپی: برس حرفه ای، برس اثاثیه و 
برس مبلامن

XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -
- شعاع عملکرد: 15 مرت

- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه 
گرد و غبار

- AirBumper™ شفاف برای محافظت از 
مبلامن و دیوار

- دارای محل قرارگیری لوله برای پارک و 
نگهداری دستگاه

BGL8GOLDIR
جاروبرقی مشکی، طالیی

In’genius GoldEdition

- سیستم QuattroPower: تکنولوژی کارای 
بوش برای متیزی فوق العاده با کمرتین 

مرصف انرژی
- حداکرث توان مرصفی: 2200 وات

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و 

غبار پر باشد.
- فیلرت HEPA قابل شست و شو: مناسب 

برای افراد حساس به آلرژی. میزان 
A آالیندگی کالس

- کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل 
G های

- لوازم جانبی حرفه ای شامل برس اثاثیه، 
برس بسیار بلند درزها و 5 کیسه گرد و 

غبار
- لوله خرطومی بافته شده قوی

XXL کیسه گرد و غبار  با ظرفیت -
- شعاع عملکرد: 15 مرت

- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه 
گرد و غبار

- AirBumper™ شفاف برای محافظت از 
مبلامن و دیوار
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جاروبرقی های مخزن دارجاروبرقی های کیسه دار

BGL72234 
 جاروبرقی کیسه دار سفید

Ergomaxx’x

- توان: حداکرث 2200 وات
- موتور جدید پیرشفته HiSpin با تیغه های 
آیرودینامیکی و جریان هوای کالیربه شده 

برای بهرتین مکش گرد و غبار با پایین ترین 
مرصف انرژی

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و غبار 

پر باشد
- دارای فیلرت HEPA قابل شست و شو

G کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های -
- برس نظافت قابل تنظیم

- برس نظافت نرم، مناسب برای متیز کردن 
زمین های حساس مانند پارکت

- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: 
برس حرفه ای، برس اثاثیه و برس مبلامن

- کیسه گرد و غبار 5 لیرتی
- شعاع عملکرد: 12 مرت

- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه 
گرد و غبار

- AirBumper™ شفاف برای محافظت از مبلامن 
و دیوار

 BGL7200 
 جاروبرقی کیسه دار قرمز روشن

Ergomaxx’x

- توان: حداکرث 2000 وات
- موتور جدید پیرشفته HiSpin با تیغه های 
آیرودینامیکی و جریان هوای کالیربه شده 

برای بهرتین مکش گرد و غبار با پایین ترین 
مرصف انرژی

- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 
متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و 

غبار پر باشد
- دارای فیلرت قابل شست و شوی بهداشتی 

برای خروج هوای پاکیزه
G  کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های -

- برس نظافت قابل تنظیم
- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: 

برس حرفه ای، برس اثاثیه و برس مبلامن
- کیسه گرد و غبار 5 لیرتی

- شعاع عملکرد: 12 مرت
- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه 

گرد و غبار
- AirBumper™ شفاف برای محافظت از مبلامن 

و دیوار

BSGL52531 
جاروبرقی کیسه دار مشکی

Free’e ProPower

- توان: حداکرث 2500 وات
- محور توپی 360 درجه برای حداکرث 

انعطاف پذیری شلنگ
- AirBumper™ شفاف برای محافظت از 

مبلامن و دیوار
- قابلیت تنظیم قدرت مکش

- دکمه بزرگ خاموش/روشن کردن
- برس نظافت قابل تنظیم

- 2 قطعه لوازم جانبی - برس اثاثیه و درزها
- سیستم کنرتل جریان هوا

- سیستم ایمنی هوا
HEPA فیلرتاسیون -

GXXL :کیسه گرد و غبار جایگزین -
 MegaFlitکیسه 4.5 لیرتی قفل دار -

SuperTEX
- شعاع عملکرد: 15 مرت

 

 BGS5SIL66C
جاروبرقی مخزن دار مشکی

Relaxx’x ProSilence66

- توان: 700 وات
- SmartSensor Control: حداقل نیاز به 

نگهداری 
- سیستم QuattroPower: برای متیزی فوق 

العاده با کمرتین مرصف انرژی
- SilenceSound System™: عایقبندی جدید 

جهت جریان هوای بهینه شده و کاهش 
صدای تولیدی و در نتیجه عملکرد با صدای 

بسیار پایین 66 دسی بل
A :سطح بازدهی انرژی -

- سیستم هوشمند SelfClean: سیستم 
خودکار شست و شوی فیلرت داخلی

 :HEPA فیلرت بهداشتی و قابل شست و شوی -
مناسب برای افراد دارای آلرژی 

- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن 
محفظه گرد و غبار

- برس مخصوص متیزکردن زمین های سخت 
برای متیزی کامل زمین هایی با شکاف و درز 

مانند کاشی ها و رسامیک ها. مناسب برای 
متیزکردن زمین های حساس مانند پارکت

- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: 
برس حرفه ای، برس اثاثیه و برس مبلامن

- لوله تلسکوپی با قفل زبانه ای
XXL :ظرفیت مخزن گرد و غبار -

- جمع شدن خودکار سیم برق
- شعاع عملکرد: 11 مرت

BGS4UGOLD2
جاروبرقی مخزن دار مشکی

Bosch Runn’n

- توان: 1400 وات
- SmartSensor Control: حداقل نیاز به نگهداری

- SilenceSound System™: مواد عایق کامال 
جدید، جریان هوای بهینه شده و کاهش 

صدای تولیدی و در نتیجه، عملکرد با صدای 
بسیار پایین

- متیز کردن فیلرت: SmartSensor Control زحمت 
پاک کردن فیلرت را به حداقل می رساند. اخطار 

هوشمند نیاز به بررسی فیلرت با سیستم 
EasyClean

- سیستم CrossFlow برای جداسازی پیرشفته 
گرد و غبار

- CompressorTechnology: موتوری پیرشفته با 
فناوری جدید و با تیغه های آیرودینامیکی و 

جریان هوای کالیربه شده برای بهرتین مکش 
گرد و غبار با پایین ترین مرصف انرژی

HEPA فیلرت قابل شست و شوی -
- اندازه کوچک

- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن 
محفظه گرد و غبار

XL :ظرفیت مخزن گرد و غبار -
- قابلیت تنظیم قدرت مکش

- SilentCleanPlus با صفحه فلزی )عرض 280 
میلی مرت(

- برس مخصوص زمین سخت با شانه های نرم
- لوازم جانبی دو قسمتی: برس اثاثیه و درزها

- جمع شدن خودکار سیم برق
- شعاع عملکرد: 10 مرت

BGC1U1700
جاروبرقی مخزن دار قرمز روشن

GS - 10

- توان: حداکرث 1700 وات  
 highPower کارایی بسیار باال با سیستم -

Airflow: موتوری قوی با آیرودینامیک بهینه
- سیستم پیرشفته جداسازی گرد و غبار

- فیلرت بهداشتی برای هوای خروجی پاکیزه
- اندازه کوچک

- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن 
محفظه گرد و غبار

- قابلیت تنظیم قدرت مکش
- دسته راحت با طراحی ارگونومیک

- ظرفیت مخزن گرد و غبار: 1.4 لیرت
- لوله تلسکوپی

- برس نظافت قابل تنظیم
- لوازم جانبی دو قسمتی: برس اثاثیه و 

درزها
- جمع شدن خودکار سیم برق

- شعاع عملکرد: 8 مرت
- 2 چرخ بزرگ ثابت / 1 چرخ گردان

 BGL72294 
 جاروبرقی کیسه دار آبی تیره

Ergomaxx’x

- توان: حداکرث 2200 وات
- موتور جدید پیرشفته HiSpin با تیغه های 

آیرودینامیکی و جریان هوای کالیربه شده برای 
بهرتین مکش گرد و غبار با پایین ترین مرصف 

انرژی
- سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی 

متیزکنندگی، حتی زمانی که کیسه گرد و غبار 
پر باشد

- دارای فیلرت HEPA قابل شست و شو
G کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های -

- برس نظافت قابل تنظیم
Turbo برس -

- برس نظافت نرم، مناسب برای متیز کردن زمین 
های حساس مانند پارکت

- 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: 
برس حرفه ای، برس اثاثیه و برس مبلامن

- کیسه گرد و غبار 5 لیرتی
- شعاع عملکرد: 12 مرت

- هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه گرد 
و غبار

- AirBumper™ شفاف برای محافظت از مبلامن 
و دیوار

BGL32500 
 جاروبرقی کیسه دار قرمز

GL - 30

- توان: حداکرث 2500 وات
- قابلیت تنظیم قدرت مکش

- دسته راحت با طراحی ارگونومیک
- برس نظافت قابل تنظیم

- برس های حرفه ای برای متیز کردن 
اثاثیه مختلف 

 AirClean II فیلرتاسیون 6 مرحله ای -
 MegaFlit کیسه گرد و غبار  قفل دار -

SuperTEX
- کیسه گرد و غبار 4 لیرتی

G :کیسه گرد و غبار جایگزین -
- هشداردهنده تعویض کیسه گرد و غبار

- دارای محل قرارگیری لوله برای پارک و 
نگهداری دستگاه

- شعاع عملکرد: 10 مرت

Radius 8 m
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Athlet با طراحی چشمگیر، عملکرد منحرص به فرد و حمل آسان 
عرصی جدید در تکنولوژی جاروهای بدون کابل آغاز کرده است.

بدون کابل و همچنان کامل: جاروهای 
شارژی Athlet بوش ایده آل ترین راه 

حل نظافت منزل.
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متیزی کامل در متام سطوح
 AllFloor HighPower با استفاده از برس Athlet جاروهای شارژی مدل
و موتور بسیار کارآمد ™SensorBagless نتیجه ای هامنند متیز کردن 

با یک جاروبرقی 2400 وات به شام ارائه می کنند. 

HighPower Airflow  سیستم
با فناوری بهینه جداسازی گرد و غبار و گردش هوای 

باال، گرد و خاک را به طور موثری از محیط جدا می کند.
 AllFloor این روند هنگام ترکیب با برس مکانیکی

HighPower نتایج ایده آل متیزی را تضمین می کند.

AllFloor HighPower برس
برس مکانیکی AllFloor HighPower با حدود 5000 دور در 

دقیقه کار می کند تا دستیابی به متیزی ایده آل در انواع 
سطوح از جمال پارکت، فرش و کاشی تضمین شود.

غلتک برس ویژه
برس Athlet از دو نوع مختلف ساخته شده است. موی 

قرمز برای متیزی فرش و موی سیاه برای متیز کردن 
 Athlet سطوح سخت طراحی شده است تا بدین وسیله

در متیزی انواع سطوح بسیار موثر عمل کند.

Carpet bristles 

Hard floor bristles
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جاروبرقی های شارژی

 BCH6ATH25
Athlet 25.2V جاروی شارژی

 سفید

- موتور LongLife با بهرتین عملکرد و طول عمر باال
- فناوری Lithium-Ion : باتری های شارژی بادوام و 

قدرمتند، با قابلیت کارکرد طوالنی مدت و زمان 
شارژ کوتاه 

- متیزکنندگی فوق العاده متامی سطوح با وجود 
فناوری بدون کیسه با کارایی باال و برس 

AllFloor HighPower Brush قدرمتند
- Sensor Control: تضمین عملکرد مداوم و بدون 

نقض  •هشداردهنده LED برای شست و شوی 
فیلرت

  :SensorBagless™ فناوری منحرص به فرد -
بی نهایت قدرمتند و حداقل نیاز به رسویس و 

نگهداری
- سه میزان قدرت مکش

- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن محفظه 
گرد و غبار

- فیلرت بهداشتی برای خروج هوای پاکیزه
- سیستم EasyClean: جدا سازی و متیز کردن 

آسان برس و شلنگ
- ایستادن محکم جارو برای قرارگیری راحت تر، 
اشغال فضای کم و شارژ آسان با هرگونه پریز 

برق
- کارکرد بی وقفه باال تا 60 دقیقه

XL :حجم محفظه گرد و غبار -

 BBH22451 
 Readyy’y 24V جاروی شارژی

نوک مدادی

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک 
دستگاه

- برس الکرتونیکی برای متیز کردن متام سطوح
- دو میزان قدرت مکش

- فیلرت قابل شست و شو
- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن 

محفظه گرد و غبار
- سیستم EasyClean: جدا سازی و متیز کردن 

آسان برس و شلنگ
- نهایت انعطاف پذیری: متیز کردن آسان کنج ها 

و زیر مبلامن با وجود انعطاف پذیری باالی 
اتصال برس

- ایستادن محکم جارو برای قرارگیری راحت تر، 
اشغال فضای کم و شارژ آسان با هرگونه پریز 

برق
- باتری های NiMH سازگار با محیط زیست

- کارکرد بی وقفه تا 50 دقیقه
- دارای نشانگر وضعیت شارژ باتری

- زمان شارژ شدن: 12 تا 16 ساعت

BBH22042
 Readyy’y 20.4V جاروی شارژی

 سفید صدفی

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک 
دستگاه

- برس الکرتونیکی برای متیز کردن متام سطوح
- دو میزان قدرت مکش

- فیلرت قابل شست و شو
- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن 

محفظه گرد و غبار
- سیستم EasyClean: جدا سازی و متیز کردن 

آسان برس و شلنگ
- نهایت انعطاف پذیری: متیز کردن آسان کنج ها 
و زیر مبلامن با وجود انعطاف باالی اتصال برس
- ایستادن محکم جارو برای قرارگیری راحت تر، 
اشغال فضای کم و شارژ آسان با هرگونه پریز 

برق
- باتری های NiMH سازگار با محیط زیست

-  کارکرد بی وقفه تا 44 دقیقه
- دارای نشانگر وضعیت شارژ باتری

- زمان شارژ شدن: 12 تا 16 ساعت

BBHMOVE3N
Move 2in1 14, 4V جاروی شارژی 

قرمز تیره متالیک

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در 
یک دستگاه

- برس الکرتیکی
- دو میزان قدرت مکش

- فیلرت قابل شستشو
- استفاده آسان با طراحی ارگنومیک  

- قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا 
جایگاه اتصال

- عدم اشغال فضای زیاد با قابلیت تا شدن
- باتری های NiMH سازگار با محیط زیست

- کارکرد بی وقفه تا 15 دقیقه
- زمان شارژ: 12-16 ساعت

BBHMOVE5N
Move 2in1 18V جاروی شارژی 

شکالتی متالیک

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک 
دستگاه

- برس الکرتیکی
- دو میزان قدرت مکش

- فیلرت قابل شستشو
- استفاده آسان با طراحی ارگنومیک  

- قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه 
اتصال

- عدم اشغال فضای زیاد با قابلیت تا شدن
- باتری های NiMH سازگار با محیط زیست

- کارکرد بی وقفه تا 36 دقیقه
- زمان شارژ: 12-16 ساعت

16 | جاروبرقی ها
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اتوبخارهای مخزن دار 
مخصوص افرادی

 که بسیار زیاد اتو می کنند.

اگر زیاد اتو می کنید، بدون تردید نیاز به یک اتوبخار مخزن دار 
دارید. اتوبخارهای مخزن دار بوش  راهکاری ایده آل برای کسانی 

می باشند که خواهان نتایج ایده آل هستند. موتور یکپارچه این اتوها 
بخار بسیار زیاد تولید می کند که بطور عمیقی در بافت پارچه ها نفوذ 
کرده و مشکل ترین چروک ها را نیز برطرف می کند. به این ترتیب تنها 

با چند حرکت سبک، کار اتو کردن لباس ها به امتام می رسد.
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 HygienicSteam، اتوبخارهای بوش با فناوری
%99 باکرتی های موجود بر روی پارچه ها را 

از بین می برد.

فناوری نوآورانه 
HygienicSteam محافظ 

شام و کسانی که 
دوستشان دارید.

اتو بخارهای مخزن دار

 TDS6080
ProHygienic اتو بخار مخزن دار

سفید / بنفش پررنگ

- توان: 2400 وات
- تا 6 بار فشار بخار به همراه سیستم 

ایمنی
- بخاردهی مداوم 120 گرم/ دقیقه

- سیستم بخاردهی پیرشفته: انتشار بهینه 
بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 

پیرشفته کفی اتو
- کفی CeraniumGlissée حرفه ای: مقاوت 

باال در برابر خراش و اتوکشی بسیار روان
- مدت زمان داغ شدن حدود 2 دقیقه

- برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99 % 
باکرتی ها در متامی الیاف قابل اتوکشی

- i-temp پیرشفته: تنظیامت حرارتی یکسان 
برای متامی الیاف قابل اتو کشی

- سیستم ضد رسوب منحرص به فرد 
Calc’nClean: اولین در پاکیزگی دستگاه 

اتو و مخزن بخار
- مخزن بزرگ آب با قابلیت پر کردن مجدد: 

گنجایش 1.5 لیرت
- سیستم قفل ایمنی: دستگاه اتو بر روی 

مخزن بخار قفل می شود
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار: 

هنگامی که از دستگاه اتو استفاده   
منی شود، سیستم به صورت خودکار 

دستگاه را خاموش می کند.

  TDS6040
EasyComfort اتو بخار مخزن دار

 سفید / مشکی

- توان: 2400 وات
- تا 5.8 بار فشار بخار به همراه سیستم 

ایمنی
- بخاردهی مداوم 120 گرم / دقیقه

- کفی CeraniumGlissée حرفه ای: مقاوت 
باال در برابر  خراش و اتوکشی بسیار 

روان
- مدت زمان داغ شدن حدود 2 دقیقه

- i-temp پیرشفته: تنظیامت حرارتی 
یکسان برای متامی الیاف قابل اتو کشی

- سیستم ضد رسوب منحرص به فرد 
Calc’nClean

 :Calc’nClean تایمر سیستم ضد رسوب -
یادآوری زمان متیزکردن

- مخزن بزرگ آب با قابلیت پر کردن 
مجدد: گنجایش 1.5 لیرت

- سیستم قفل ایمنی: دستگاه اتو بر روی 
مخزن بخار قفل می شود

- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار: 
هنگامی که از دستگاه اتو استفاده   

منی شود، سیستم به صورت خودکار 
دستگاه را خاموش می کند.

  TDS3831104  
 ProHygienic اتو بخار مخزن

سفید / بنفش

- توان: حداکرث 3100 وات
- تا 6.5 بار فشار بخار به همراه سیستم 

ایمنی
- سیستم بخاردهی پیرشفته: انتشار بهینه 

بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 
پیرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با کانال های بخار و 
طراحی 3 فازی - برای انتشار ایده آل بخار 

و حرکت روان اتو 
- مدت زمان داغ شدن حدود 2 دقیقه

- برنامه بهداشت: از بین بردن 99.99 % 
باکرتی ها در متامی الیاف قابل اتوکشی

- VarioComfort: برنامه های کامال هامهنگ 
اتوکشی برای اتوی بدون نقص لباس ها 

- i-temp پیرشفته: تنظیامت حرارتی یکسان 
برای متامی الیاف قابل اتو کشی

- سیستم ضد رسوب منحرص به فرد 
Calc’nClean

- مخزن بزرگ آب با قابلیت جدا شدن از 
دستگاه: گنجایش 1.4 لیرت

- سیستم قفل ایمنی
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار: 
هنگامی که از اتو استفاده منی شود، 
سیستم به صورت خودکار دستگاه را 

خاموش می کند.
- پایه ضد لغزش و رس خوردن
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فقط یک تنظیم دما برای انواع لباس ها با پارچه های مختلف

سیستم i-Temp پیرشفته
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با فناوری SensorSecure از بوش اتو کردن 
امن و راحت را تجربه کنید.

اتوهای SensorSecure تنها زمانی داغ می شوند که شام اتو را در دست بگیرید.

استحکام، ضد خش بودن و حرکت روان 
کف اتوبخارهای مخزن دار و اتوبخارهای 
معمولی بوش پاسخگوی دقیق نیازهای 

زندگی روزمره شامست. متیز کردن کف 
های CeraniumGlissée بسیار آسان است و 

با برخورد بسیار مالیم با انواع پارچه به 
لباس های شام آسیب

منی رسانند.

CeraniumGlissée ایده آل ترین 
کفی اتو با کیفیت بوش برای 
متاس حساس با سطح پارچه.
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اتو بخارها 

TDI903231H
Sensixx’x DI90 ProHygienic اتو بخار

سفید / بنفش

TDI90EASY
Sensixx’x DI90 EasyComfort اتو بخار

سفید / مشکی

TDI9032314
Sensixx’x DI90 MotorSteam اتو بخار 

مشکی / قرمز

- توان: 2400 وات
- موتور بخار MotorSteam: نفوذ عمیق تر 

بخار 
- فشار بخار 200 گرمی

- موتور بخار 55 گرم/ دقیقه 
- سیستم بخاردهی پیرشفته: انتشار بهینه 

بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 
پیرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی 
تعبیه شده برای حرکت بهرت اتو روی 

پارچه، کانال های بخار و طراحی 3 فازی - 
برای انتشار ایده آل بخار و حرکت روان اتو 

- راحتی با EasyComfort: بدون نیاز به 
تنظیامت دما

- i-Temp پیرشفته: تلفیق بی نقص بخار و 
حرارت برای متامی الیاف

- امکان تنظیم بخار در 3 سطح مختلف برای 
مراقبت بهینه از متامی الیاف

- طراحی ارگنومیک
- طراحی مناسب دماغه اتو برای اتوکشی 

لباس بین دکمه ها و درزهای لباس
- قابلیت اسپری کردن آب

- قابلیت جلوگیری از چکه کردن
- حجم مخزن: 400 میلی لیرت

- توان: حداکرث 3200 وات
- موتور بخار MotorSteam: نفوذ عمیق تر بخار 

- فشار بخار 220 گرمی
- بخاردهی مداوم 65 گرم / دقیقه

- سیستم بخاردهی پیرشفته: انتشار بهینه 
بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 

پیرشفته کفی اتو
- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی تعبیه 
شده برای حرکت بهرت اتو روی پارچه، کانال 

های بخار و طراحی 3 فازی - برای انتشار 
ایده آل بخار و حرکت روان اتو 

- برنامه بهداشت: از بین بردن 99 % باکرتی 
ها در متامی الیاف قابل اتوکشی

- i-temp پیرشفته: تنظیامت حرارتی یکسان 
برای متامی الیاف قابل اتو کشی

- امکان تنظیم بخار در 3 سطح مختلف برای 
مراقبت بهینه از متامی الیاف

- طراحی ارگنومیک
- تنظیامت متنوع دما

- قابلیت اسپری کردن آب
- قابلیت جلوگیری از چکه کردن

- حجم مخزن: 400 میلی لیرت

- توان: حداکرث 3200 وات
- موتور بخار MotorSteam: نفوذ عمیق تر 

بخار 
- فشار بخار 200 گرم

- بخاردهی مداوم 65 گرم / دقیقه
- سیستم بخاردهی پیرشفته: پخش بهینه 

بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 
پیرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی 
تعبیه شده برای حرکت بهرت اتو روی 

پارچه، کانال های بخار و طراحی 3 فازی - 
برای انتشار ایده آل بخار و حرکت روان اتو 
- برنامهAntiShine : محافظت ویژه از پارچه 

های تیره رنگ و لطیف
- i-temp پیرشفته: تنظیامت حرارتی یکسان 

برای متامی الیاف قابل اتو کشی
- امکان تنظیم بخار در 3 سطح مختلف برای 

مراقبت بهینه از متامی الیاف
- طراحی ارگنومیک

- تنظیامت متنوع دما
- قابلیت اسپری کردن آب

- قابلیت جلوگیری از چکه کردن
- حجم مخزن: 400 میلی لیرت

TDA7030214
Sensixx’x DA70 SensorSecure اتو بخار 

بنفش / زغالی

- توان: 3000 وات
- فشار بخار 200 گرم

- بخاردهی مداوم 50 گرم / دقیقه
- سیستم بخاردهی پیرشفته: پخش بهینه 

بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 
پیرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی 
تعبیه شده برای حرکت بهرت اتو روی

پارچه، کانال های بخار و طراحی 3 فازی - 
برای انتشار ایده آل بخار و حرکت روان اتو 

- تنظیامت متنوع بخار و دما 
- i-temp: تنظیامت حرارتی یکسان برای 

متامی الیاف 
- تنظیامت سه گانه ضد رسوب: عملکرد 

سه گانه متیزی اتوماتیک
- طراحی ارگنومیک

- قابلیت اسپری کردن آب
- قابلیت جلوگیری از چکه کردن

- کابل 2.5 مرتی بسیار بلند با محفظه کابل 
جمع کن سنسور ایمنی

- SensorSecure: اتو هنگامی که پایین 
گذاشته شود، خاموش می شود و

هنگامی که دوباره برداشته می شود، به 
رسعت داغ می شود

- حجم مخزن: 380 میلی لیرت

TDA5024214
Sensixx’x DA50SensorSecure اتو بخار

آبی پررنگ / آبی یخی

- توان: حداکرث 2400 وات
- فشار بخار 180 گرمی 

- بخاردهی مداوم 40 گرم / دقیقه
- سیستم بخاردهی پیرشفته: پخش بهینه 

بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 
پیرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با کانال های بخار و 
طراحی 3 فازی - برای انتشار ایده آل بخار 

و حرکت روان اتو 
- تنظیامت متنوع بخار و دما 

- تنظیامت سه گانه ضد رسوب: عملکرد 
- سه گانه متیزی اتوماتیک 

- بخاردهی عمودی
- طراحی ارگنومیک

- قابلیت اسپری کردن آب
- قابلیت جلوگیری از چکه کردن

- سنسور ایمنی SensorSecure: اتو هنگامی 
که پایین گذاشته شود، خاموش می شود 

و هنگامی که دوباره برداشته می شود، به 
رسعت داغ می شود

- حجم مخزن: 350 میلی لیرت

TDA3024034 
Sensixx’x DA30 اتو بخار

بنفش/ سفید

- توان: حداکرث 2400 وات
- فشار بخار 150 گرم

- بخار دهی مداوم 40 گرم / دقیقه 
- سیستم بخاردهی پیرشفته: پخش بهینه 

بخار با بهره گیری از  طراحی جدید و 
پیرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با قابلیت مانور باال 
برای اتو کردن روان و  بدون خط و چین 

در متامی جهت ها
- تنظیامت متنوع بخار و دما 

- تنظیامت سه گانه ضد رسوب: عملکرد 
سه گانه متیزی اتوماتیک 

- بخاردهی عمودی
- طراحی ارگنومیک

- قابلیت اسپری کردن آب
- قابلیت جلوگیری از چکه کردن

- حجم مخزن: 320 میلی لیرت

TDA3028014
Sensixx’x DA30 اتو بخار

سفید / قرمز رز  

- توان:  2800 وات
- فشار بخار 180 گرم 

- بخار دهی مداوم 40 گرم/ دقیقه  
- سیستم بخاردهی پیرشفته: پخش بهینه 

بخار با بهره گیری از  طراحی 
جدید و پیرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با قابلیت مانور باال 
برای اتو کردن روان و  بدون خط و چین در 

متامی جهت ها
- تنظیامت متنوع بخار و دما 

- تنظیامت سه گانه ضد رسوب: عملکرد 
سه گانه متیزی اتوماتیک 

- بخاردهی عمودی
- طراحی ارگنومیک

- قابلیت اسپری کردن آب
- قابلیت جلوگیری از چکه کردن

- حجم مخزن: 320 میلی لیرت

2800 W
180 g
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میز اتوها

 TDN1010N 
HomeProfessional ميز اتو  فعال

رنگ ذغالی / نقره ای 

- میز اتوی فعال با قابلیت مکش و دمش 
به همراه جایگاه مخصوص برای قرار 

دادن اتو
- بخار به صورت عمیق به بافت پارچه ميز 

اتو نفوذ می کند
- بخار اضافی خارج شده و پراکنده می شود.

- پارچه و الیاف خشک می شوند.
- از چروک شدن الیاف جلوگیری می کند.

- جايگاه بزرگ اتو با طراحی ارگونوميک 
- فریم ثابت و پایدار

- تنظیامت ارتفاع متنوع از 75 تا 100 
سانتی مرت )6 حالت مختلف(

-  سطح  اتوکشی )در ابعاد 118 * 38 
سانتی مرت(

- پریز برق تعبیه شده در تخته اتو
- دارای دکمه خاموش/روشن برای ويژگی 

های جذب یا دميدن بخار
- سیم بلند 1.7 مرتی

  TDN1710 
ActiveBoard ميز اتو فعال

رنگ ذغالی / سفيد

- ميز اتوی فعال با قابلیت گرم کردن، 
جذب و دميدن به همراه جایگاه مخصوص 

برای قرار دادن اتو 
- ویژگی گرم کردن: لباس ها و همچنین 
ميز اتو را در حني اتوکشی های طوالنی 
خشک کرده و از چروک شدن البسه و 

کاور ميز اتو جلوگیری می کند.
- جایگاه مخصوص قرار دادن اتو در اندازه 

بزرگ با قابلیت تا شدن 
- فریم ثابت و پایدار

- تعبیه 2 عدد چرخ برای حمل و نقل آسان
- تنظیامت ارتفاع متنوع از 81 تا 93 سانتی 

مرت )7 حالت مختلف(
- سطح اتوکشی )در ابعاد 107 * 45 سانتی 

مرت( 
- کلیدهای مجزا برای گرم کردن، جذب و 

دميدن بخار
- پریز برق تعبیه شده در تخته اتو

- سیم بلند 2.5 مرتی

میز اتوی اکتیو بوش بهرتین راه حل 
برای اتو کردن به نحو ایده آل.

میز اتوی اکتیو هم برای اتوبخارهای مخزن دار و هم برای اتوبخارهای معمولی ایده آل می باشد. 
این میز اتو با فناوری و خالقیت ویژه طراحی شده است تا در وقت و انرژی شام رصفه جویی کند. 
قابلیت های بسیار کاربردی گرمایش، مکش، دمش هوا و هوای گرم به پارچه در حین اتو کردن، 
بدون ایجاد میعان و نفوذ بخار به زیر میز، حتی پرده ها و لباس های ضخیم را به آسانی خشک 

می کنند و به شام این امکان را فراهم می کنند که بسیار راحت تر و کاربردی تر بر روی سطح 
وسیع این میز اتو کنید.
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غذاساز بوش دستیار 
هوشمند شام در آشپزخانه.

با غذاسازهای حرفه ای و پرقدرت بوش، غذاها و 
شیرینی های دلخواه خود را به راحتی آماده کنید.
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کارهای سخت را به عهده غذاسازهای بوش 
بگذارید و از وقت و آشپزی خود لذت بربید.

EasyArm Lift

حرکت آسان بازوی مخلوط 
کن تنها با فشار یک دکمه

پرقدرت ترین موتور 
موجود در بازار

موتور با دوام با مرصف 
بهینه انرژی

 3D سیستم مخلوط کن
PlanetaryMixing

سیستم چرخشی 
ارتقا یافته و منحرص 
به فرد در 3 بعد به 

طور همزمان.

XL ظرفیت

ابتکار بیشرت 
در مهامنی های 

پرجمعیت

سهولت در حین کار

توقف خودکار در حین 
اضافه کردن مواد

برای جلوگیری از پاشیدگی

سنسور کنرتل هوشمند 

همزدن سفیده تخم مرغ و یا آماده 
کردن خامه یکنواخت و ایده آل 

بدون نیاز به افزودن کره

MUZXLPP1
ست ماکارونی و رشته خانگی  

برای تهیه الزانیا، ماکارونی و رشته در 
اندازه های مختلف

MUZXLHA1
آداپتور چرخ گوشت و سوسیس  

برای تهیه انواع کوفته، 
سوسیس و کالباس  

MUZXLVL1
ست 5 تایی خردکن استیل ضد زنگ  

قاچ کن، خرد کن، رشته کن و رنده 
با رسپوش ایمنی

MaxxiMUM لوازم جانبی مخصوص غذا سازهای
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خالقیت در آشپزی با لوازم جانبی متعدد

همزن انعطاف پذیر با رسی 
سیلیکون 

برای تهیه خمیری نرم تر و 

سبک تر از همیشه

همزن پر رسعت فلزی

با ارتفاع قابل تنظیم برای 

فراهم کردن ترکیبات سبک 

و خوشایند

Supercut خردکن حرفه اى

یک ابتکار نو در آشپزی 

حرفه اى

غذاساز رسی HomeProfessional 5 راه حلی نوین و 

حرفه ای برای هر نوع استفاده.

آماده کردن کیک های خوشمزه، آمبیوه های تازه، 

بستنی ها، سس ها و درسهای خوشمره، با لوازم 

جانبی غذاساز رسی 5 به بهرتین نحو ممکن است.

خمیر و یا خامه کیک، ماکارونی خانگی و یا گوشت چرخ کرده... 
شام فقط غذای دلخواه خود را انتخاب کنید. بوش متام مراحل 

دیگر را به شکل ایده آل انجام می دهد.

لوازم جانبی مخصوص رشته 
و ماکارونی خانگی

حال می توانید ماکارونی دلخواه خود را بدون هیچ 
زحمتی در آشپزخانه خود آماده کرده و میهامنان خود را 

شگفت زده کنید.

لوازم جانبی مخصوص 
اسموتی و شیک

لوازم جانبی مخصوص غذاها و 
درسهای پر از میوه و سبزیجات

برای تهیه غذاهای سبک و سامل، می توانید از میوه ها 
و سبزیجات به روش های مختلف استفاده کنید.
 با کمک بوش انواع خورشت سبزیجات، کوکوها، 

ساالدها و غذاهای لذیذ ایرانی و فرنگی را به راحتی و 
به رسعت تهیه می کنید.

لوازم جانبی مخصوص 
شیرینی پزی و نان پزی

اکنون می توانید حتی پیچیده ترین شیرینی ها و   
نان ها را در هر مقداری به آسانی و هامنند آشپزهای

حرفه ای هم برای خانواده و هم برای میهامن های خود 
آماده کنید. خمیر ایده آل خود را آماده کنید. قالب 

بیسکویت و کوکی را به رس آداپتور چرخ کن وصل کرده 
و کوکی های خوشمزه تهیه کنید.

 درون جعبه هر دستگاه لوازم جانبی مخصوص آن دستگاه قرار داده شده است. عالوه بر لوازم جانبی موجود شام می توانید لوازم جانبی متعدد و مناسب 

دستگاهتان را بطور جداگانه نیز از فروشگاه های رسمی بوش تهیه کنید. 

با ست مخصوص آسیاب کن، خردکن و مخلوط کن 
لحظه های زیبا و طعم های خوشمزه  بیافرینید.

MUZ45XTM1

MUZ5PP1

MUZ45PS1

MUZ45SV1
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غذاسازهای حرفه ای

MUM57B224
Home Professional 5 غذاساز سری

رنگ بدنه مشکی 

- موتور قدرمتند 900 وات
"Multi-motion-drive"سیستم مخلوط کن 3 بعدی -

- 7 نوع تنظیامت مختلف 
- بازوی چندکاره با دنده های ویژه و 3 تنظیم مختلف درایو برای انتقال بهینه قدرت

- لوازم جانبی متنوع و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
- استفاده، متیزکردن و نگهداری آسان

- EasyArmLift: حرکت آسان تنها با فشار یک کلید
- آسیاب چند کاره کوچک

- ست شیرینی پزی حرفه ای: میله های همزن حرفه ای و انعطاف پذیر با لبه های سیلیکونی، 
میله های خمیر زن حرفه ای )با قابلیت تنظیم ارتفاع و کامال فلزی(، قالب خمیرزنی با محافظ 

دنده
- خردکن یکپارچه به همراه 3 عدد دیسک )5 عملکرد مختلف(

- چرخ گوشت
- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت دستگاه

- ایمنی باال با سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد و سیستم جلوگیری از فعال 
شدن ناخواسته موتور

MUM48A1
غذاساز سری 4

رنگ بدنه خاکستری

- موتور قدرمتند600 وات
"Multi-motion-drive"سیستم مخلوط کن 3 بعدی -

- تنظیامت 4 رسعته/ رسعت اجرا، حالت آماده به کار
- بازوی چندکاره با دنده های ویژه و 3 تنظیم مختلف درایو برای انتقال بهینه قدرت

- لوازم جانبی متنوع و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
- استفاده، متیزکردن و نگهداری آسان

- کاسه همزن استیل ضد زنگ با ظرفیت حداکرث 2 کیلوگرم خمیر
- قالب خمیرزنی و میله های همزن 

- خردکن یکپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ )دیسک های دوطرفه برش، خرد کن و 
رنده ریز و درشت(

- DVD حامل دستور پخت های متنوع 
- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات دستگاه

- ایمنی باال با سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد

MUM54251
 Styline 5غذاساز سری

رنگ بدنه سفید

- موتور قدرمتند 900 وات
"Multi-motion-drive" سیستم مخلوط کن 3 بعدی -

- 7 نوع تنظیامت مختلف
- بازوی چندکاره با دنده های ویژه و 3 تنظیم مختلف درایو برای انتقال بهینه قدرت

- لوازم جانبی متنوع و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی
- استفاده، متیزکردن و نگهداری آسان

- EasyArmLift: حرکت آسان تنها با فشار یک کلید
- قالب خمیرزنی و میله های همزن 

- خردکن یکپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ  )دیسک های دوطرفه برش، خرد کن و 
رنده ریز و درشت(

- لوازم جانبی مخصوص برای خرد کردن نگینی
- چرخ گوشت

- آب مرکبات گیری
- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت دستگاه

- ایمنی باال با سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد و سیستم جلوگیری از فعال 
شدن ناخواسته موتور

MUM58720
  CreationLine 5غذاسازسری

رنگ بدنه قرمز 

- موتور قدرمتند 1000 وات
- سیستم مخلوط کن 3 بعدی و چرخشی )3D PlanetaryMixing( : مخلوط کردن رسیع و 
کامل مواد به واسطه سیستم چرخشی ارتقا یافته و منحرص به فرد در 3 بعد مختلف 

به طور همزمان. 
- تنظیامت 7 رسعته، با امکان متوقف کردن لحظه ای

- کنرتل الکرتونیکی تنظیم رسعت یکنواخت
- لوازم جانبی متنوع و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

- استفاده، متیزکردن و نگهداری آسان
- EasyArmLift: حرکت آسان تنها با فشار یک کلید

- قالب خمیرزنی و میله های همزن 
- خردکن یکپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ  )دیسک های دوطرفه برش، خرد 

کن و رنده ریز و درشت(
- DVD حامل دستور پخت های متنوع 

- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت دستگاه
- ایمنی باال با سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد و سیستم جلوگیری از 

فعال شدن ناخواسته موتور

MUM58020
CreationLine 5 غذاساز سری

رنگ بدنه آبی فیروزه ای 

- موتور قدرمتند 1000 وات
- سیستم مخلوط کن 3 بعدی و چرخشی )3D PlanetaryMixing( : مخلوط کردن رسیع و 
کامل مواد به واسطه سیستم چرخشی ارتقا یافته و منحرص به فرد در 3 بعد مختلف 

به طور همزمان. 
- تنظیامت 7 رسعته، با امکان متوقف کردن لحظه ای

- کنرتل الکرتونیکی تنظیم رسعت یکنواخت
- لوازم جانبی متنوع و قابل شستشو در ماشین ظرفشویی

- استفاده، متیزکردن و نگهداری آسان
- EasyArmLift: حرکت آسان تنها با فشار یک کلید

- قالب خمیرزنی و میله های همزن 
- خردکن یکپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ  )دیسک های دوطرفه برش، خرد 

کن و رنده ریز و درشت(
- DVD حامل دستور پخت های متنوع 

- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت دستگاه
- ایمنی باال با سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد و سیستم جلوگیری از 

فعال شدن ناخواسته موتور

MUMXX40G
 MaxxiMUM غذاساز

 رنگ بدنه خاکستری گرانیتی

- قدرمتندترین موتور موجود در بازار با توان 1600 وات: حداکرث قدرت، دوام، رسعت و 
عملکرد بی نقص 

- سنسور کنرتل اتوماتیک: ویژه همزدن سفیده تخم مرغ و یا آماده کردن خامه یکنواخت و 
ایده آل بدون نیاز به افزودن کره

- سیستم مخلوط کن 3 بعدی و چرخشی )3D PlanetaryMixing( : مخلوط کردن رسیع و کامل 
مواد به واسطه سیستم چرخشی ارتقا یافته و منحرص به فرد در 3 بعد مختلف به طور 

همزمان. 
- حسگر هوشمند خمیر: رسعت ثابت و نتایج عالی در عملکرد حتی به هنگام کار با خمیرهای 

سنگین در مقادیر زیاد
- کاسه بسیار بزرگ 5.4 لیرتی استیل ضد زنگ

- تنظیامت 7 رسعته، با امکان متوقف کردن لحظه ای
-  EasyArmLift: حرکت آسان تنها با فشار یک کلید

- مخلوط کن شیشه ای ایمن در برابر گرما و رسما مناسب برای تهیه انواع سوپ های داغ و 
جوشان یا اسموتی میوه های یخ زده

- قالب خمیرزنی با عملکرد عالی و میله همزن قدرمتند برای مخلوط کردن بدون نقص
- خردکن یکپارچه همراه با 4 دیسک استیل ضد زنگ )دیسک های  برش، خرد کن، رنده و 

آسیاب(
-  DVD حامل دستور پخت های متنوع 

- ایمنی باال با پایه الستیکی، سیستم محافظت در برابر گرم شدن بیش از حد و سیستم 
جلوگیری از فعال شدن ناخواسته موتور و پوشش مناسب برای دنده ها
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MultiTalent با استعداد بوش برای 
متام لحظات خوشمزه.

برای آماده کردن شیک های سامل، ساالدهای ترد، کیک های 
خوشمزه، انواع سوپ سبزیجات و یا سس های خامه ای غذاساز 
MultiTalent بیش از 45 عملکرد متنوع به شام ارایه می دهد تا 

خالقیت های آشپزی خود را پیوسته گسرتش دهید.
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فوق العاده قدرمتند و همه کاره.

با قدرت 1250 وات و ظرفیت 3.9 لیرت، نتایج فوق العاده لذت بخش 
حتی برای حجم غذای باال.

MCM640604
غذاساز 

خاکستری تیره /  سفید درخشان

- 1200 وات
- تنظیامت رسعت یکرسه، عملکرد لحظه ای 

فوری و پالس 
- صفحه منایشگر LED برای راهنامیی کاربر

- چاقوی چندکاره بسیار تیز برای برش 
همواره عالی و دقیق 

- کاسه 3.9 لیرتی بزرگ پالستیک شفاف 
برای مخلوط کردن 750 گرم آرد به اضافه 

ترکیبات دیگر با درپوش دارای قیف و 
مخزن تفاله

- خرد کن کوچک با تیغه QuattroBlade برای 
خرد کردن مقادیر کم گیاهان، گوشت، 

پنیر، سبزیجات، میوه و غیره    
- مخلوط کن پالستیکی 1.5 لیرتی 

- دیسک های استیل ضد زنگ با قابلیت 
چرخش معکوس - قاچ کردن )نازک یا 

ضخیم( و رنده کردن )درشت و ریز(
- ابزار خمیرزن

- همزن استیل ضد زنگ برای هم زدن 
خامه، سفیده تخم مرغ و خمیرهای سبک

- آب مرکبات گیری
- قفل ایمنی درپوش 

- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت 
دستگاه

- کیف لوازم جانبی بسیار کارآمد
- نگهداری آسان با محفظه یکپارچه برای 
جمع آوری رسیع و نگهداری آسان کابل

MCM68885
غذاساز

خاکستری تیره /  استیل ضد زنگ

- 1250 وات
- تنظیامت رسعت یکرسه، عملکرد لحظه ای 

فوری و پالس 
- صفحه منایشگر LED برای راهنامیی کاربر

- چاقوی چندکاره بسیار تیز برای برش 
همواره عالی و دقیق 

- کاسه 3.9 لیرتی بزرگ پالستیک شفاف 
برای مخلوط کردن 750 گرم آرد به اضافه 

ترکیبات دیگر با درپوش دارای قیف و 
مخزن تفاله

- ابزار جانبی مخصوص برای برش میوه یا 
سبزیجات به صورت نگینی

- مخلوط کن پالستیکی 1.5 لیرتی 
- دیسک های استیل ضد زنگ با قابلیت 

چرخش معکوس - قاچ کردن )نازک یا 
ضخیم( و رنده کردن )درشت و ریز(

- دیسک مخصوص سبزیجات آسیایی )خالل 
کردن(

- ابزار خمیرزن
- همزن استیل ضد زنگ برای هم زدن 

خامه، سفیده تخم مرغ و خمیرهای سبک
- قفل ایمنی درپوش

- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت 
دستگاه

- کیف لوازم جانبی بسیار کارآمد
- نگهداری آسان با محفظه یکپارچه برای 
جمع آوری رسیع و نگهداری آسان کابل

MCM3200W
غذاساز

سفید / خاکسرتی

- 800 وات
- تنظیامت 2 رسعته و عملکرد لحظه ای فوری

- چاقوی چندکاره استیل ضد زنگ
- کاسه 2.3 لیرتی از جنس پالستیک شفاف 

برای مخلوط کردن 500 گرم آرد به اضافه 
ترکیبات دیگر با درپوش دارای قیف و مخزن 

تفاله
- مخلوط کن پلی کربونات با ظرفیت 1 لیرت

- مناسب برای خرد کردن یخ و تهیه  
نوشیدنی های رسد

- دیسک های استیل ضد زنگ با قابلیت 
چرخش معکوس - قاچ کردن )نازک یا ضخیم( 

و رنده کردن )درشت و ریز(
- دیسک همزن برای هم زدن خامه و سفیده 

تخم مرغ 
- عاری از BPA در متامی بخش های پالستیکی 
دستگاه که در متاس با مواد غذایی هستند

- قفل ایمنی درپوش و کاسه
- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت 

دستگاه
SmartStorage نگهداری هوشمند -

- نگهداری آسان با محفظه یکپارچه برای  
جمع آوری رسیع و نگهداری آسان کابل

MCM3601M4
غذاساز

مشکی /  استیل ضد زنگ

- 800 وات
- تنظیامت 2 رسعته و عملکرد لحظه ای فوری

- چاقوی چندکاره استیل ضد زنگ
- کاسه 2.3 لیرتی از جنس پالستیک شفاف 

برای مخلوط کردن 500 گرم آرد به اضافه 
ترکیبات دیگر با درپوش دارای قیف و مخزن 

تفاله
- مخلوط کن پلی کربونات با ظرفیت 1 لیرت

- مناسب برای خرد کردن یخ و تهیه  
نوشیدنی های رسد

- آسیاب مخصوص مواد غذایی سفت مانند 
دانه های قهوه، پنیر های سفت، غالت، ادویه 

جات و قالب های یخ - دارای چاقوی آسیاب
- خرد کن برای خردکردن رسیع و موثر 

گیاهان، آجیل، سیر یا پیاز - دارای چاقوی
  MultiLevel6

- دیسک های استیل ضد زنگ با قابلیت 
چرخش معکوس - قاچ کردن )نازک یا ضخیم( 

و رنده کردن )درشت و ریز(
- دیسک همزن برای هم زدن خامه و سفیده 

تخم مرغ 
- عاری از BPA در متامی بخش های پالستیکی 
دستگاه که در متاس با مواد غذایی هستند

- قفل ایمنی درپوش و کاسه
- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت 

دستگاه
SmartStorage نگهداری هوشمند -

- نگهداری آسان با محفظه یکپارچه برای جمع 
آوری رسیع و نگهداری آسان کابل

غذا ساز ها 
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همزن های عمودی

  MSM67190
ست همزن عمودی
مشکی/ خاکستری

- توان 750 وات
- 12 نوع تنظیامت رسعت مختلف

- دکمه توربو برای به کارگیری حداکرث 
قدرت

- تیغه بسیار تیز و نوآورانه با 4 لبه
- پایه مخلوط کن استیل ضد زنگ و اقالم 
همراه )به جز جعبه دنده( قابل شستشو 

در ماشین ظرفشویی هستند.
- همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ 
برای همزدن سفیده تخم مرغ، خامه، یا 

مخلوط کردن خمیر پن کیک
- پیامنه شفاف درجه بندی شده برای 

مخلوط کردن
- موتور کم صدا و با لرزش پایین

MSM67140
ست همزن عمودی
مشکی / خاکستری

- توان 750 وات
- دکمه توربو برای به کارگیری حداکرث 

قدرت
- تیغه بسیار تیز و نوآورانه با 4 لبه

- خرد کن در اندازه XL با تیغه های قابل 
جدا شدن از جنس استیل ضد زنگ 

- موتور کم صدا و با لرزش پایین
- پایه مخلوط کن استیل ضد زنگ و اقالم 
همراه )به جز جعبه دنده( قابل شستشو 

در ماشین ظرفشویی هستند.
- پیامنه شفاف درجه بندی شده برای 

مخلوط کردن

MSM881664
ست همزن عمودی

مشکی / استیل ضد زنگ

 - توان 800 وات 
- 12 نوع تنظیامت رسعت مختلف

- دکمه توربو برای به کارگیری حداکرث 
قدرت

- تیغه جدید VarioChopper برای خرد کردن 
رسیع آجیل، شکالت و پنیر در 3 سایز 

مختلف با قابلیت خرد کردن یخ
- پایه از جنس استیل ضد زنگ با کیفیت 

باال به همراه تیغه نوآورانه و  4 لبه 
QuattroBladePro  برای دستیابی به 

نتایجی بدون نقص
- پایه مخلوط کن استیل ضد زنگ و اقالم 
همراه )به جز جعبه دنده( قابل شستشو 

در ماشین ظرفشویی هستند.
- همزن بالونی از جنس استیل ضد زنگ 

برای هم زدن سفیده تخم مرغ، خامه، یا 
مخلوط کردن خمیر پن کیک

- پارچ مخلوط کن مدرج به همراه درپوش
- موتور کم صدا و با لرزش پایین

MSM641204
ست همزن عمودی

سفید./ قرمز
- توان 450 وات

- دکمه توربو  برای به کارگیری حداکرث 
قدرت

- تیغه بسیار تیز و نوآورانه با 4 لبه
- موتور کم صدا و با لرزش پایین

- پایه مخلوط کن استیل ضد زنگ و اقالم 
همراه )به جز جعبه دنده( قابل شستشو 

در ماشین ظرفشویی هستند.
- خرد کن دستی کوچک برای خرد کردن 

گیاهان، آجیل، پیاز، گوشت، پنیر و غیره
- پیامنه شفاف درجه بندی شده برای 

مخلوط کردن و اندازه گیری

نتایج ایده آل با همزن 
MaxoMixx عمودی قدرمتند

Watt 800
موتور قدرمتند 800 وات 

برای متام نیازهای شام

SoftTouch
طراحی ارگونومیک با سطح 
SoftTouch برای کار کردن 
بسیار راحت و بی دردرس

QuattroBlade Pro
تیغه نوآورانه همزن عمودی متام 
ترکیبات را در جهت چرخش تیغه 

هدایت کرده، نتایج رسیع و 
ترکیبات یکنواخت به همراه دارد.
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عملکرد قدرمتند 
با راحتی غیر قابل وصف.

کامال متعادل 
طراحی سبک و کامال متناسب با دست. 

با توزیع وزن یکنواخت حتی در استفاده 
طوالنی فشار بر روی عضالت بازو، شانه و 

گردن را کاهش می دهد.

دسته نرم و راحت 
با متاس و قرار گرفنت نرم در دستان شام 

ایمنی و راحتی کامل را فراهم می کند.

استفاده آسان
دکمه های بزرگ برای کاربرد آسان.

موتور پرقدرت 
با موتور 500 وات حرفه ای و طراحی 

ارگونومیک، دستیابی به نتایج ایده آل 
فوق العاده آسان است.



آماده سازی غذا | 47  46 | آماده سازی غذا

MFQ47304
همزن دستی
مشکی / کُرُم

- 575 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عین 

حال سبک و کم صدا
- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای 

متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بیشرت برای قابلیت پالس / 

توربو
- بدنه پالستیکی با طراحی ارگونومیک

- دکمه های خروج جداگانه برای میله های 
همزن و قالب خمیرزن

- قابلیت نصب پایه مخلوط کن
- سهولت در جدا کردن پایه مخلوط کن با 

استفاده از دکمه خروج
- محل مخصوص به همراه گیره برای جمع 

کردن کابل
 FineCreamer-Turbo 2 عدد میله همزن -

استیل ضد زنگ برای مخلوط کردن و هم 
زدن بسیار رسیع و بدون نقص

- 2 عدد قالب خمیر زنی استیل ضد زنگ 
مناسب برای مصارف سنگین

MFQ36GOLD 
همزن دستی 

مشکی / طالیی

MFQ36300
همزن دستی 
سفید / قرمز

- 400 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عین 

حال سبک و کم صدا
- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای 

متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بیشرت برای قابلیت پالس / توربو

- سهولت در استفاده به واسطه دکمه 
های بزرگ و قابل دسرتس و نیز طراحی 

ارگنومیک
- دکمه های خروج جداگانه برای میله های 

همزن و قالب خمیرزن
- محل مخصوص برای جمع کردن کابل

- 2 عدد همزن توربو برای مخلوط کردن و هم 
زدن بدون نقص

- 2 عدد قالب خمیر زنی استیل ضد زنگ، 
مناسب برای مصارف سنگین

- 450 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عین 

حال سبک و کم صدا
- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای 

متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بیشرت برای قابلیت پالس / 

توربو
- سهولت در استفاده به واسطه دکمه 

های بزرگ و قابل دسرتس و نیز طراحی 
ارگنومیک

- دکمه های خروج جداگانه برای میله های 
همزن و قالب خمیرزن

- قابلیت نصب پایه مخلوط کن
- سیستم کلیک انحصاری بوش، اتصال و 

جدا شدن پایه مخلوط کن طی چند ثانیه را 
امکان پذیر می کند

-  محل مخصوص برای جمع کردن کابل
- 2 عدد همزن توربو برای مخلوط کردن و 

هم زدن بدون نقص
- 2 عدد قالب خمیر زنی استیل ضد زنگ 

مناسب برای مصارف سنگین
- پایه استیل ضد زنگ با کیفیت

- پارچ مخلوط کن مدرج به همراه درپوش

MFQ36460
همزن دستی

سفید / خاکسرتی

- 450 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عین 

حال سبک و کم صدا
- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای 

متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بیشرت برای قابلیت پالس / 

توربو
- سهولت در استفاده به واسطه دکمه 

های بزرگ و قابل دسرتس و نیز طراحی 
ارگنومیک

- دکمه های خروج جداگانه برای میله های 
همزن و قالب خمیرزن

- قابلیت نصب پایه مخلوط کن
- سیستم کلیک انحصاری بوش، اتصال و 

جدا شدن پایه
مخلوط کن طی چند ثانیه را امکان پذیر 

می کند
- کاربری ساده به خاطر پایه و کاسه چرخان

- حداکرث ظرفیت کاسه: 500 گرم آرد و 
ترکیبات دیگر )خمیر نان یا پیتزا(

- محل مخصوص برای جمع کردن کابل
- 2 عدد همزن توربو برای مخلوط کردن و 

هم زدن بدون نقص
- 2 عدد قالب خمیر زنی استیل ضد زنگ، 

مناسب برای مصارف سنگین

MFQ40302
همزن دستی

سبز آبی / نقره ای

- 500 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عین 

حال سبک و کم صدا
- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای 

متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بیشرت برای قابلیت پالس / 

توربو
- بدنه پالستیکی با طراحی ارگونومیک

- دکمه های خروج جداگانه برای میله های 
همزن و قالب خمیرزن

- نصب آسان پایه مخلوط کن
- محل مخصوص به همراه گیره برای جمع 

کردن کابل
- مخلوط کن دستی و لوازم جانبی آن به 

سادگی متیز می شوند. متامی لوازم جانبی 
- میله های همزن و مخلوط کن ها-  قابل 

شستشو در ماشین ظرفشویی هستند
 FineCreamer-Turbo 2 عدد میله همزن -

استیل ضد زنگ برای مخلوط کردن و هم 
زدن بسیار رسیع و بدون نقص

- 2 عدد قالب خمیر زنی استیل ضد زنگ 
مناسب برای مصارف سنگین

MFQ40304
همزن دستی

قرمز یاقوتی / نقره ای

- 500 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عین 

حال سبک و کم صدا
- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای 

متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بیشرت برای قابلیت پالس / 

توربو
- بدنه پالستیکی با طراحی ارگونومیک

- دکمه های خروج جداگانه برای میله های 
همزن و قالب خمیرزن

- نصب آسان پایه مخلوط کن 
- محل مخصوص به همراه گیره برای جمع 

کردن کابل
- مخلوط کن دستی و لوازم جانبی آن به 
سادگی متیز می شوند. - متامی لوازم 
جانبی - میله های همزن و مخلوط کن 

ها-  قابل - شستشو در ماشین ظرفشویی 
هستند

 FineCreamer-Turbo 2 عدد میله همزن -
استیل ضد زنگ برای مخلوط کردن و هم 

زدن بسیار رسیع و بدون نقص
- 2 عدد قالب خمیر زنی استیل ضد زنگ 

مناسب برای مصارف سنگین

همزن های دستی

575



با طراحی نوآورانه کاهش صدای عملکرد، مخلوط کن چندکاره بوش، 
مواد را حتی مواد غذایی زیاد و یا میوه ها و سبزیجات سفت را در 

حالتی بی صدا مخلوط کرده و یا خرد می کند.

SilentMixx پرقدرت ترین 
مخلوط کن بی صدا در جهان.
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مخلوط کن ها

MMB64G3M
مخلوط کن

مشکی/ استیل ضد زنگ 

MMB42G0B
مخلوط کن

مشکی / مشکی

- موتور  پرقدرت 700 وات
- شیشه ThermoSafe مقاوم در برابر دما 
برای آماده سازی ایمن انواع سوپ های 

داغ و نوشیدنی های رسد با ظرفیت 2.3 
لیرت )غذا 1.5 لیرت(

- چاقوی استیل ضد زنگ Easy KlickKnife با 
قابلیت جدا شدن متیزی آسان

- دو نوع تنظیامت مختلف رسعت و پالس 
لحظه ای

- پیامنه مدرج اندازه گیری
- امکان شستشوی قطعات )پارچ، درپوش، 

پیامنه اندازه گیری و لوازم جانبی( در 
ماشین ظرفشویی

- عاری از BPA در بخش های پالستیکی در 
متاس با مواد غذایی

- موتور  پرقدرت 800 وات
- شیشه ThermoSafe مقاوم در برابر دما 
برای آماده سازی ایمن انواع سوپ های 

داغ و نوشیدنی های رسد با ظرفیت 2.3 
لیرت )غذا 1.5 لیرت(

- فیلرت مخصوص اسموتی برای تهیه 
اسموتی های بی دانه و خرد کن برای 

خرد کردن رسیع و آسان گیاهان، پیاز یا 
ادویه ها

- امکان خرد کردن یخ برای تهیه  
نوشیدنی های رسد 

- چاقوی استیل ضد زنگ Easy KlickKnife با 
قابلیت جدا شدن و متیزی آسان

- 3 برنامه اتوماتیک برای خرد کردن یخ، 
تهیه اسموتی و خرد کردن مواد دیگر

- دکمه چراغ دار با تغییرات بدون وقفه 
رسعت و پالس لحظه ای

- امکان شستشوی قطعات )پارچ، درپوش، 
پیامنه اندازه گیری و لوازم جانبی( در 

ماشین ظرفشویی
- عاری از BPA در بخش های پالستیکی در 

متاس با مواد غذایی



MMR08A1
خرد کن 

سفید / ذغالی

- 400 وات
- لوازم جانبی شامل

- کاسه پالستیکی با ظرفیت 800 میلی لیرت، 
قابل استفاده در ماکروفر و شستشو در 

ماشین ظرفشویی
- تیغه استیل ضد زنگ با قابلیت شستشو 

در ماشین ظرفشویی 
- دیسک همزن

- نگهداری آسان: محل مخصوص برای جمع 
کردن رسیع کابل و  نگهداری آسان آن

MMR15A1
خرد کن

سفید / ذغالی

- 550 وات
- لوازم جانبی شامل

- پارچ شیشه ای با ظرفیت 1500 میلی لیرت، 
قابل استفاده در ماکروفر و شستشو در 

ماشین ظرفشویی
- تیغه استیل ضد زنگ با قابلیت شستشو 

در ماشین ظرفشویی 
- تیغه یخ خرد کن

- دیسک همزن
- نگهداری آسان: محل مخصوص برای جمع 

کردن رسیع کابل و  نگهداری آسان آن

MMR08R2
خرد کن

قرمز / خاکسرتی

- 400 وات
- لوازم جانبی شامل

- کاسه پالستیکی با ظرفیت 800 میلی لیرت، 
قابل استفاده در ماکروفر و شستشو در 

ماشین ظرفشویی
- تیغه از جنس استیل ضد زنگ با قابلیت 

شستشو در ماشین ظرفشویی 
- دیسک همزن

- نگهداری آسان: محل مخصوص برای جمع 
کردن رسیع کابل و  نگهداری آسان آن
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خرد کن ها

ــای  ــدازه ه ــات در ان ــرای ترکیب ب
ــزرگ. ــج ب ــک و نتای کوچ

هنگامی که نیاز به خرد کردن و یا تکه تکه کردن مواد کوچک 
هامنند پیاز دارید، دیگر اشک از چشامنتان رسازیر منی شود. 

خرد کن های بوش رسیع، پرقدرت و با کاربرد آسان کار 
طاقت فرسای خرد کردن مواد کوچک را آسان می کنند.
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تیغه رسامیکی نوین 
ایده آل برای سالمتی.

با لوله تغذیه 84 میلیمرتی می توانید به آسانی میوه های 
بزرگ را در دستگاه قرار دهید. با تکنولوژیDripStop 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 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.
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آبمیوه گیری ها

MES4010
آمبیوه گیری

نقره ای/ مشکی

MES3500
آمبیوه گیری
آبی/ نقره ای

- موتور قدرمتند: 700 وات
- دارای دهانه بزرگ سایز XL)73 میلی 
مرت( برای ورود آسان و رسیع میوه ها 
و سبزیجات بطور کامل و بدون نیاز به 

خردکردن
- سبد میکرو فیلرت از جنس استیل ضد زنگ 

برای عصاره گیری عالی
- گیره آلومینیومی دایکاست: با توان   

کیپ کنندگی باال - بدون نشتی
- قابل استفاده برای انواع مختلف میوه و 

سبزیجات  
- مجرای خروجی آمبیوه با ویژگی DripStop از 
چکه کردن جلوگیری کرده و پاکیزگی محل 

استفاده را حفظ می کند.
- مخزن دو لیرتی مخصوص پالپ با قابلیت 

جدا شدن از دستگاه
- بدنه و  مجرای خروجی آمبیوه گیری از جنس 

استیل 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 ظرفیت 1.25 لیرت و قابلیت 
جدا کردن کف

- موتور قدرمتند: 1200 وات
- لوله تغذیه سایز XXL)84 میلی مرت( برای 

ورود آسان و رسیع میوه ها و سبزیجات بطور 
کامل و بدون نیاز به خردکردن

- بدنه از جنس آلومینیوم دایکاست، برای 
داشنت ظاهری زیبا و در عین حال با کیفیت

- مجرای خروجی آمبیوه گیری از جنس استیل 
ضدزنگ با دوام و طول عمر باال   

- گیره آلومینیومی دایکاست: با توان   
کیپ کنندگی باال - بدون نشتی

-  چاقوی رسامیکی به همراه صافی 
الکرتوپولیش شده از جنس استیل ضد زنگ

- مجرای خروجی آمبیوه با ویژگی DripStop از 
چکه کردن جلوگیری کرده و پاکیزگی محل 

استفاده را حفظ می کند.
- سه نوع تنظیامت رسعت برای میوه های نرم، 

سفت و سبزیجات
- مخزن سه لیرتی مخصوص پالپ با قابلیت 

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 ظرفیت 1.5 لیرت و قابلیت 
جدا کردن کف

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



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 میوه ها در سایزهای مختلف 
- طراحی بهینه مخروط آن را 

- برای میوه های کوچک )لیمو( و بزرگ )پرتقال( 
مناسب می سازد.

- پارچ شیشه ای با ظرفیت 1000 میلی لیرت 
- مناسب برای استفاده در مقادیر کم برای مثال 

یک عدد لیمو )استفاده 
- بدون شیشه نیز امکانپذیر است.(

- دارای درپوش برای رسو آسان و امکان 
نگهداری در یخچال

- صافی استیل ضدزنگ و مخروط فشاری فلزی 
با دوام 

- عاری از BPA در بخش های پالستیکی در متاس 
با مواد غذایی

- ویژگی DripStop جلوگیری 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 میوه ها در سایزهای 
مختلف - طراحی بهینه مخروط آن را 

- برای میوه های کوچک )لیمو( و بزرگ )پرتقال( 
مناسب می سازد.

- پارچ شیشه ای با ظرفیت 1000 میلی لیرت 
- مناسب برای استفاده در مقادیر کم برای 

مثال یک عدد لیمو )استفاده 
- بدون شیشه نیز امکانپذیر است.(

- دارای درپوش برای رسو آسان و امکان 
نگهداری در یخچال

- صافی استیل ضدزنگ و مخروط فشاری فلزی 
با دوام 

- عاری از BPA در بخش های پالستیکی در 
متاس با مواد غذایی

- ویژگی DripStop جلوگیری 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
قابلیت تنظیم مقدار پالپ در آبمیوه

سفید/ زرد

- 25 وات
- توان عصاره گیری باال به واسطه حرکت مخروط به 

سمت چپ و راست
- قابلیت تنظیم مقدار پالپ در آمبیوه

- مخزن آمبیوه گیری بزرگ 0.8 لیرت 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 یکپارچه برای جمع کردن 

رسیع کابل
- شستشوی آسان با قطعات قابل شستشو در 

ماشین ظرفشویی 
- درپوش محافظ در برابر گرد و غبار

آبمیوه گیری ها
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چرخ گوشت ها

MFW68640
ProPower چرخ گوشت

مشکی

MFW67440
ProPower چرخ گوشت

مشکی

MFW66020
ProPower چرخ گوشت

سفید

- توان مرصفی: 2000 وات
- چرخ گوشت سایز 8

- میزان خروجی در دقیقه: 3.5 کیلوگرم
- قابلیت چرخش معکوس برای ایمنی بیشرت

- محافظت در برابر اضافه بار
- پایه الستیکی برای ثبات بیشرت دستگاه

- دارای سینی بزرگ نگهدارنده مواد و اهرم 
دستی برای هدایت مواد

- لوازم جانبی شامل دیسک های 3/ 4.8/ 8 
میلی مرتی، کبه ساز، قیف سوسیس ساز، 

خردکن در دو سایز مختلف
- محفظه یکپارچه برای نگهداری لوازم جانبی

- توان مرصفی: 2200 وات
- چرخ گوشت سایز 8

- میزان خروجی در دقیقه: 4.3 کیلوگرم
- قابلیت چرخش معکوس برای ایمنی بیشرت

- محافظت در برابر اضافه بار
- پایه الستیکی برای ثبات بیشرت دستگاه

- دارای سینی بزرگ نگهدارنده مواد و اهرم 
دستی برای هدایت مواد

- لوازم جانبی شامل دیسک های 3/ 4.8/ 8 
میلی مرتی، کبه ساز، قیف سوسیس ساز، 

خردکن در سه سایز مختلف
- محفظه یکپارچه برای نگهداری لوازم جانبی

- توان مرصفی: 1800 وات
- چرخ گوشت سایز 8

- میزان خروجی در دقیقه: 3 کیلوگرم
- قابلیت چرخش معکوس برای ایمنی بیشرت

- محافظت در برابر اضافه بار
- پایه الستیکی برای ثبات بیشرت دستگاه

- دارای سینی بزرگ نگهدارنده مواد و اهرم 
دستی برای هدایت مواد 

- لوازم جانبی شامل دیسک های 3 / 4.8 / 8 
میلی مرتی، کبه ساز، قیف سوسیس ساز

- محفظه یکپارچه برای نگهداری لوازم جانبی

MFW45020
ProPower چرخ گوشت

سفید

- توان مرصفی: 1600 وات
- چرخ گوشت سایز 5

- میزان خروجی در دقیقه: 2.7 کیلوگرم
- قابلیت چرخش معکوس برای ایمنی بیشرت

- محافظت در برابر اضافه بار
- پایه الستیکی برای ثبات بیشرت دستگاه

- دارای سینی بزرگ نگهدارنده مواد و اهرم 
دستی برای هدایت مواد 

- لوازم جانبی شامل دیسک های 3.8 / 8 میلی 
مرتی، کبه ساز، قیف سوسیس ساز

چرخ گوشت های قدرمتند بوش 
برای آماده کردن موادغذایی 

بطور رسیع و ایمن با بیش از 15 
عملکرد و لوازم جانبی متنوع.

2000W

1600W

2200W

1800W

3.5 kg/min

2.7 kg/min

4.3 kg/min

3 kg/min
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 با صبحانه سازهای بوش همه چیز برای
رشوع یک صبح دل انگیز مهیاست.

 با بوش صبحانه را تبدیل به لذت بخش ترین وعده غذایی خود کنید.
 قهوه سازها، توسرتها، کرتی ها و چای سازهای بوش به واسطه

فناوری نوین خود، همیشه صبحانه  دلخواه شام را آماده می کنند.
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کتری های برقی

 TWK8611P
Styline کتری بی کابل

سفید/ذغالی

- ظرفیت 1.5 لیرت
 : TemperatureControl کنرتل دمای اتوماتیک -

تنظیم دما در 70، 80، 90 و 100 درجه  
سانتی گراد

- برنامه گرم نگهدارنده
- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 

روی پایه
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ با 

املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس 

استیل ضد زنگ
- پنجره بزرگ مخزن آب: دید خوب برای افراد 

راست دست و چپ دست
- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش

- قفل ایمنی درپوش
- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار کردن 

و گرم شدن بیش از حد   
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 

کردن رسیع کابل 

 TWK8613P
Styline کتری بی کابل

مشکی / مشکی

- ظرفیت 1.5 لیرت
 : TemperatureControl کنرتل دمای اتوماتیک -

تنظیم دما در 70، 80، 90 و 100 درجه  
سانتی گراد

- برنامه گرم نگهدارنده
- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 

روی پایه
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ با 

املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس 

استیل ضد زنگ
- پنجره بزرگ مخزن آب: دید خوب برای افراد 

راست دست و چپ دست
- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش

- قفل ایمنی درپوش
- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار کردن 

و گرم شدن بیش از حد   
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 

کردن رسیع کابل 

هشدار صوتی هنگام 
رسیدن به دمای مد نظر

فیلرت استیل ضد رسوب 

بدنه دوجداره برای کاهش صدا 
و از دست رفنت گرما

دکمه روشن - خاموش 

انتخاب دما با چراغ 
برنامه نگهداری آب در 

دمای انتخاب شده 

کرتی مدرج برای
 اندازه گیری آب

دسته راحت ارگنومیک

TemperatureControl برنامه
انواع مختلف چای نیاز به دماهای متفاوت برای دم شدن 
به بهرتین حالت دارند. چای های سفید و چای های سبز 

عطر و طعم خود را هنگام دم شدن در دمای پایین )مابین 60 تا 
80 درجه سانتیگراد( نشان می دهند. چای های سیاه در آب کامال 
جوشیده بهرت دم می شوند. با استفاده از کرتی های برقی رسی 

TWK86 بوش شام قادر به انتخاب درجه حرارت آب از 70، 80، 90 تا 
100 درجه سانتیگراد می باشید. چراغ های نشانگر به شام دمای

انتخاب شده و دمای موجود در کرتی را در فواصل زمانی مختلف 
نشان خواهند داد.

KeepWarm برنامه
این کرتی ها دارای یک ویژگی منحرص به فرد دیگری 

نیز هستند. آن ها می توانند دمای انتخابی شام را تا 30 
دقیقه حفظ کنند. بدین ترتیب و بدون نیاز به جوشش های مکرر 
از شکل گیری رسوبات در کرتی جلوگیری و از دمای آب موجود در 

کرتی اطالع حاصل می کنید. 



  TWK7808
کتری استیل ضد زنگ

طالیی/ مشکی

- ظرفیت 1.7 لیرت
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ 

با املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض

- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 
روی پایه

- امکان خواندن نشانگر میزان آب از بیرون 
دستگاه   

- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش
- قفل ایمنی درپوش

- کلید روشن/خاموش دارای چراغ
- خاموشی خودکار: هنگامی که آب به جوش 

بیاید، کرتی به صورت خودکار خاموش  
می شود. 

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار 
کردن و گرم شدن بیش از حد   - نگهداری 

آسان: محفظه مخصوص برای جمع کردن 
رسیع کابل
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کتری های برقی

 TWK7801
کتری استیل ضد زنگ

استیل ضد زنگ / مشکی

- ظرفیت 1.7 لیرت
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ 

با املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض

- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 
روی پایه

- امکان خواندن نشانگر میزان آب از بیرون 
دستگاه   

- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش
- قفل ایمنی درپوش

- کلید روشن/خاموش دارای چراغ
- خاموشی خودکار: هنگامی که آب به جوش 

بیاید، کرتی به صورت خودکار خاموش  
می شود. 

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار 
کردن و گرم شدن بیش از حد   

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 
جمع کردن رسیع کابل 

  TWK7804
کتری استیل ضد زنگ

قرمز/ مشکی

- ظرفیت 1.7 لیرت
-  کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ 

با املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض

- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 
روی پایه

- امکان خواندن نشانگر میزان آب از بیرون 
دستگاه   

- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش
- قفل ایمنی درپوش

- کلید روشن/خاموش دارای چراغ
- خاموشی خودکار: هنگامی که آب به جوش 

بیاید، کرتی به صورت خودکار خاموش  
می شود. 

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار 
کردن و گرم شدن بیش از حد   

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 
جمع کردن رسیع کابل

 TWK6A813
کتری بی کابل استیل ضد زنگ 

ComfortLine
استیل ضد زنگ / مشکی

- ظرفیت 1.7 لیرت
- نشانگر حداقل میزان برای هر فنجان: 

برای مقادیر کم 
- پنجره بزرگ مخزن آب: دید خوب برای 

افراد راست دست و چپ دست
- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 

روی پایه
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ 

با املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس 

استیل ضد زنگ 
- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش

- کلید روشن/خاموش دارای چراغ
- خاموشی خودکار: هنگامی که آب به جوش 

بیاید، کرتی به صورت خودکار خاموش  
می شود.     

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار 
کردن و گرم شدن بیش از حد   

- خاموش شدن خودکار به محض بلند 
کردن: هنگامی که کرتی از روی پایه 

برداشته شود، به صورت خودکار خاموش 
می شود.

- متیز کردن آسان به دلیل باز شدن دهانه 
بزرگ به صورت 90 درجه

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 
جمع کردن رسیع کابل

  TWK6A013
ComfortLine کتری بی کابل

مشکی / مشکی

- ظرفیت 1.7 لیرت
- نشانگر حداقل میزان برای هر فنجان: برای 

مقادیر کم
- پنجره بزرگ مخزن آب: دید خوب برای افراد 

راست دست و چپ دست
- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 

روی پایه
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ با 

املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس 

استیل ضد زنگ 
- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش

- کلید روشن/خاموش دارای چراغ
- خاموشی خودکار: هنگامی که آب به جوش 

بیاید، کرتی به صورت خودکار خاموش  
می شود.     

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار کردن 
و گرم شدن بیش از حد   

- خاموش شدن خودکار به محض بلند کردن: 
هنگامی که کرتی از روی پایه برداشته شود، 

به صورت خودکار خاموش می شود.
- متیز کردن آسان به دلیل باز شدن دهانه 

بزرگ به صورت 90 درجه
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 

کردن رسیع کابل

 TWK6A011
 ComfortLine کتری بی کابل

سفید/ خاکستری تیره 

- ظرفیت 1.7 لیرت
- نشانگر حداقل میزان برای هر فنجان: 

برای مقادیر کم
- پنجره بزرگ مخزن آب: دید خوب برای 

افراد راست دست و چپ دست
- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 

روی پایه
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ 

با املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس 

استیل ضد زنگ 
- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش

- کلید روشن/خاموش دارای چراغ
- خاموشی خودکار: هنگامی که آب به جوش 

بیاید، کرتی به صورت خودکار خاموش  
می شود.     

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار 
کردن و گرم شدن بیش از حد   

- خاموش شدن خودکار به محض بلند 
کردن: هنگامی که کرتی از روی پایه 

برداشته شود، به صورت خودکار خاموش 
می شود.

- متیز کردن آسان به دلیل باز شدن دهانه 
بزرگ به صورت 90 درجه

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 
جمع کردن رسیع کابل 

TWK6A014
ComfortLine کتری بی کابل

 قرمز / ذغالی

- ظرفیت 1.7 لیرت
- نشانگر حداقل میزان برای هر فنجان: برای 

مقادیر کم 
- پنجره بزرگ مخزن آب: دید خوب برای افراد 

راست دست و چپ دست
- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه روی 

پایه
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ با 

املنت حرارتی مخفی
- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس استیل 

ضد زنگ 
- دکمه مخصوص برای باز کردن درپوش

- کلید روشن/خاموش دارای چراغ
- خاموشی خودکار: هنگامی که آب به جوش بیاید، 

کرتی به صورت خودکار خاموش می شود.     
- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار کردن و 

گرم شدن بیش از حد   
- خاموش شدن خودکار به محض بلند کردن: 

هنگامی که کرتی از روی پایه برداشته شود، به 
صورت خودکار خاموش می شود.

- متیز کردن آسان به دلیل باز شدن دهانه بزرگ 
به صورت 90 درجه

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع کردن 
رسیع کابل
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قسمت دم کردن

سیستم ضد چکه 

دکمه روشن - خاموش 

هشداردهنده کم شدن 
آب موجود در کرتی

دکمه متیز کردن آهک 

ساعت. دکمه زمانبندی
 )ساعت / دقیقه(

دکمه های 
زمانبندی

مخزن آب با قابلیت 
جداشدن

دکمه رشوع

DualHeating سیستم
برای به دست آوردن بهرتین طعم قهوه باید درجه حرارت 
آب به هنگام دم کردن و درجه حرارت نگهداری قهوه دم 
شده متفاوت باشد. دستگاه های قهوه ساز رسی TKA8 بوش دارای 

2 سیستم گرمایشی یکپارچه می باشند. یکی از آنها آب را از 92 تا 96 
درجه سانتیگراد جهت دم کردن گرم کرده و دیگری دمای قهوه دم 

شده را در سطح 80 تا 85 درجه نگه می دارد.
به این ترتیب طعم و رایحه مطلوب قهوه برای مدت زمان طوالنی تری 

تضمین می شود.

تایمر قابل برنامه ریزی
اگر صاحب یک دستگاه قهوه ساز مدل TKA8633 شوید،

می توانید زمانی را که می خواهید دستگاه روشن شود، با تایمر قابل 
برنامه ریزی انتخاب کنید. فرآیند دم شدن به طور خودکار در زمان 

تعیین شده رشوع خواهد شد.

 Aroma Volume فناوری دم کردن اتوماتیک
اگر خواهان به دست آوردن طعم نفیس قهوه هستید، 
زمانبندی تعامل آب جوش با قهوه آسیاب شده بسیار 

مهم است. سنسور ویژه تعبیه شده در دستگاه های بوش، مقدار آب 
موجود در مخزن را تعیین و زمان دم آمدن را بر طبق آن برنامه ریزی 

می کند. بدین وسیله قهوه شام همیشه بدون توجه به میزان آب 
موجود در داخل مخزن بهرتین طعم و رایحه را خواهد داشت.
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TKA8011
Styline قهوه ساز 

سفید / مشکی

توان: 1160 وات
- Volume Automatic برای دستیابی به 

بهرتین عطر قهوه حتی هنگام دم کردن 
مقادیر کم

 Dual Heating سیستم دوگانه گرمایشی -
System: خوش طعم ترین قهوه با استفاده 

از ویژگی تنظیم دمای بهینه برای دم 
کردن و گرم نگهداشنت نوشیدنی

- سیستم رسوب زدایی
- AutoOff: خاموشی خودکار

- مخزن آب شفاف با دسته یکپارچه و 
قابلیت جدا شدن از دستگاه

- جلوگیری از چکه کردن
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل 

TKA8013
Styline قهوه ساز

مشکی

- توان: 1160 وات
- Volume Automatic برای دستیابی به 

بهرتین عطر قهوه حتی هنگام دم کردن 
مقادیر کم

 Dual Heating سیستم دوگانه گرمایشی -
System: خوش طعم ترین طعم قهوه با 

استفاده از ویژگی تنظیم دمای بهینه برای 
دم کردن و گرم نگهداشنت نوشیدنی

- سیستم رسوب زدایی
- AutoOff: خاموشی خودکار

- مخزن آب شفاف با دسته یکپارچه و 
قابلیت جدا شدن از دستگاه

-  جلوگیری از چکه کردن
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل 

TKA8633
Styline قهوه ساز

مشکی / سیلور 

- توان: 1160 وات
- Volume Automatic برای دستیابی به 

بهرتین عطر قهوه حتی هنگام دم کردن 
مقادیر کم

 Dual Heating سیستم دوگانه گرمایشی  -
System: خوش طعم ترین قهوه با استفاده 

از ویژگی تنظیم دمای بهینه برای دم 
کردن و گرم نگهداشنت نوشیدنی

- سیستم رسوب زدایی
- AutoOff: خاموشی خودکار

- تایمر دارای حافظه و ساعت
- مخزن آب شفاف با دسته یکپارچه و 

قابلیت جدا شدن از دستگاه 
-  جلوگیری از چکه کردن

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 
جمع کردن رسیع کابل 

قهوه سازها

   TKA6A041
 ComfortLine قهوه ساز
سفید / خاکستری تیره

 TKA6A043
ComfortLine قهوه ساز

مشکی / مشکی

- توان:1000-1200 وات
- پارچ شیشه ای با قابلیت حفظ عطر قهوه 

برای 10 تا 15 فنجان
- دکمه Aroma+ برای انتخاب رایحه قهوه

- EasyDescale3 : دارای برنامه رسوب 
زدایی، با قابلیت انتخاب میزان سختی آب

- خاموشی خودکار: پس از 20، 40 یا 60 
دقیقه، بر حسب انتخاب

- مخزن آب شفاف با دسته یکپارچه و 
قابلیت جدا شدن از دستگاه 

- جلوگیری از چکه کردن
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل 

- توان:1000-1200 وات
- پارچ شیشه ای با قابلیت حفظ عطر قهوه 

برای 10 تا 15 فنجان 
- دکمه Aroma+ برای انتخاب رایحه قهوه

- EasyDescale3: دارای برنامه رسوب زدایی، 
با قابلیت انتخاب میزان سختی آب

- خاموشی خودکار: پس از 20، 40 یا 60 
دقیقه، بر حسب انتخاب

- مخزن آب شفاف با دسته یکپارچه و 
قابلیت جدا شدن از دستگاه

- جلوگیری از چکه کردن
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل 

MKM6003
آسیاب قهوه

مشکی

- 180 وات
- تنها زمانی فعال می شود که درپوش در 

جای خود قرار بگیرد
- برای حداکرث 75 گرم دانه قهوه

- تیغه و کاسه آسیاب از جنس استیل ضد 
زنگ

- دارای کلید ایمنی

MKM6000
آسیاب قهوه

سفید

- 180 وات
- تنها زمانی فعال می شود که درپوش در 

جای خود قرار بگیرد
- برای حداکرث 75 گرم دانه قهوه

- تیغه و کاسه آسیاب از جنس استیل ضد 
زنگ

- دارای کلید ایمنی

آسیاب قهوه
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محل جایگیری نان

سینی خرده نان

2 بخش برای تست کردن

چراغ نشانگر درجه تست  برنامه یخ زدایی

دکمه روشن - خاموش 

برنامه از پیش گرم کردن دکمه انتخاب درجه 

تست از یک تا پنج

دکمه ابطال 

دسته باال آوردن تست

MirrorHeating عملکرد
در این دستگاه ها از سیستم گرمایشی 4 کوارتز به 

عنوان عنرص گرمایشی جهت تست متعادل هر دو 
طرف نان استفاده شده است. بر خالف سیستم های گرمایشی 

معمول، این سیستم توزیع گرما را در متام نقاط نان تست بطور 
یکسان امکان پذیر کرده و نتایج ایده آل به همراه دارد.

AutoHeatControl تست طالیی خورشنگ با عملکرد
برای به دست آوردن نان تست برشته شده عالی نیاز به 

مدت زمان مطلوب دارید. این امر به ویژه به هنگام چندین 
بار استفاده پی در پی از دستگاه توسرت مهم است. ما این کار حساس را 

به سنسور ویژه بوش واگذار کرده ایم تا درجه حرارت قسمت توسرت را 
کنرتل کرده و بطور خودکار زمانبندی تست را با دمای مناسب وفق دهد.

برنامه یخ زدایی
توسرتهای رسی TAT86 بوش با عملکرد یخ زدایی را امتحان کنید. آنها 

می توانند برای مثال یخ نانی را که به تازگی از فریزر بیرون آورده اید، 
به آسانی باز کنند. پس از یخ زدایی توسرت بطور خودکار فرآیند برشته 

کردن نان را در حالتی که انتخاب کرده اید، رشوع می کند.
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توسترها

  TAT6A111
ComfortLine توستر کامپکت

سفید/ خاکستری تیره

- برای دو عدد نان تست
- پایه یکپارچه جمع شونده برای گرم کردن نان گرد و 

کلوچه
- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در مرکز برای 

تست یکنواخت
- سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم نان

- تنظیامت جهت کنرتل میزان برشته شدن نان به 
همراه تنظیم یکپارچه گرم کردن اولیه

- تنظیامت مخصوص نان یخ زده
- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت نان های 

کوچک
- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا شدن برای 

نظافت آسان
- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد

- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در صورت 
چسبیدن نان

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع کردن 
رسیع کابل 

  TAT6A913
ComfortLine توستر کامپکت

استیل ضد زنگ / مشکی

- برای دو عدد نان تست
- پایه یکپارچه جمع شونده برای گرم کردن 

نان گرد و کلوچه
- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در 

مرکز برای تست یکنواخت
- سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم نان
- تنظیامت جهت کنرتل میزان برشته شدن 

نان به همراه تنظیم یکپارچه گرم کردن 
اولیه

- تنظیامت مخصوص نان یخ زده
- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت  

نان های کوچک
- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا 

شدن برای نظافت آسان
- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد

- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در 
صورت چسبیدن نان

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 
کردن رسیع کابل 

  TAT6A113
ComfortLine توستر کامپکت

مشکی / مشکی

- برای دو عدد نان تست
- پایه یکپارچه جمع شونده برای گرم کردن نان 

گرد و کلوچه
- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در مرکز 

برای تست یکنواخت
- سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم نان

- تنظیامت جهت کنرتل میزان برشته شدن نان 
به همراه تنظیم یکپارچه گرم کردن اولیه

- تنظیامت مخصوص نان یخ زده
- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت نان های 

کوچک
- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا شدن 

برای نظافت آسان
- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد

- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در 
صورت چسبیدن نان

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 
کردن رسیع کابل

  TAT8611
Styline توستر کامپکت

سفید/ذغالی

- داغ کردن دو طرف نان Mirror Heating / حرارت 
دهنده از جنس شیشه کوارتز مخصوص 

برشته کردن مالیم
 :AutoHeat Control کنرتل خودکار حرارت -

سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم نان
- برای دو عدد نان تست

-  بدنه عایق حرارت
- تنظیامت دیجیتال درجه برشته شدن شامل 

تنظیم گرم کردن اولیه و براساس حافظه
- تنظیامت جداگانه برای برشته کردن: شامل 9 
تنظیم مختلف برای برشته کردن انواع مختلف 

نان
- تنظیامت مخصوص نان یخ زده

- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد
- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در مرکز 

برای تست یکنواخت
- جایگاه یکپارچه از جنس استیل ضدزنگ برای 

نان رول 
- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت نان 

های کوچک
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در 

صورت چسبیدن نان
- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا شدن 

برای نظافت آسان
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 

کردن رسیع کابل

 TAT8613
Styline توستر کامپکت

مشکی / مشکی

- داغ کردن دو طرف نان Mirror Heating / حرارت 
دهنده از جنس شیشه کوارتز مخصوص برشته 

کردن مالیم
 :AutoHeat Control کنرتل خودکار حرارت -

سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم نان
- برای دو عدد نان تست

- بدنه عایق حرارت
- تنظیامت دیجیتال درجه برشته شدن شامل 

تنظیم گرم کردن اولیه و براساس حافظه
- تنظیامت جداگانه برای برشته کردن: شامل 9 
تنظیم مختلف برای برشته کردن انواع مختلف 

نان
- تنظیامت مخصوص نان یخ زده

- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد
- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در مرکز 

برای تست یکنواخت
- جایگاه یکپارچه از جنس استیل ضدزنگ برای 

نان رول 
- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت نان های 

کوچک
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در صورت 

چسبیدن نان
- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا شدن 

برای نظافت آسان
-نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 

کردن رسیع کابل
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 TAT6A004
ComfortLine توستر

قرمز/ ذغالی

- برای یک برش بزرگ نان یا 2 عدد نان 
تست

- پایه یکپارچه جمع شونده برای گرم کردن 
نان گرد و کلوچه

- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در 
مرکز برای تست یکنواخت

- سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم 
نان

- تنظیامت جهت کنرتل میزان برشته شدن 
نان به همراه تنظیم یکپارچه گرم کردن 

اولیه
- تنظیامت مخصوص نان یخ زده

- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت 
نان های کوچک

- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا 
شدن برای نظافت آسان

- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در 

صورت چسبیدن نان
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل 

 TAT6A003
 ComfortLineتوستر

مشکی / مشکی

- برای یک برش بزرگ نان یا 2 عدد نان 
تست

- پایه یکپارچه جمع شونده برای گرم کردن 
نان گرد و کلوچه

- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در 
مرکز برای تست یکنواخت

- سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم 
نان

- تنظیامت جهت کنرتل میزان برشته شدن 
نان به همراه تنظیم یکپارچه گرم کردن 

اولیه
- تنظیامت مخصوص نان یخ زده

- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت 
نان های کوچک

- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا 
شدن برای نظافت آسان

- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در 

صورت چسبیدن نان
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل 

 TAT6A001
 ComfortLineتوستر

سفید / خاکستری پررنگ

- برای یک برش بزرگ نان یا 2 عدد نان 
تست

- پایه یکپارچه جمع شونده برای گرم کردن 
نان گرد و کلوچه

- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در 
مرکز برای تست یکنواخت

- سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم 
نان

- تنظیامت جهت کنرتل میزان برشته شدن 
نان به همراه تنظیم یکپارچه گرم کردن 

اولیه
- تنظیامت مخصوص نان یخ زده

- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت 
نان های کوچک

- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا 
شدن برای نظافت آسان

- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در 

صورت چسبیدن نان
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل

  TAT6A803
ComfortLine توستر

استیل ضد زنگ / مشکی

- برای یک برش بزرگ نان یا  2 عدد نان 
تست

- پایه یکپارچه جمع شونده برای گرم کردن 
نان گرد و کلوچه

- سیستم خودکار جهت قرار دادن نان در 
مرکز برای تست یکنواخت

- سنسور الکرتونیکی برای تست مداوم 
نان

- تنظیامت جهت کنرتل میزان برشته شدن 
نان به همراه تنظیم یکپارچه گرم کردن 

اولیه
- تنظیامت مخصوص نان یخ زده

- باال آمدن کافی برای آسان تر برداشنت 
نان های کوچک

- سینی جمع آوری خرده نان با قابلیت جدا 
شدن برای نظافت آسان

- دکمه چراغ دار برای لغو عملکرد
- سیستم ایمنی خاموش شدن خودکار در 

صورت چسبیدن نان
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل

توسترها

لذت تست با توسرتهای بوش. 

با فناوری نوین بوش تست های سوخته و یا برشته نشده 
را از سفره صبحانه خود دور کرده، همیشه تست ترد و 

تازه، با برشتگی یکدست میل کنید.
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چای سازها

  TTA5603
 Turkish Style چای ساز

استیل ضد زنگ / مشکی

- ظرفیت قوری چای: 0.8 لیرت
- ظرفیت کرتی آب: 1.7 لیرت

- کرتی استیل ضد زنگ 
- قوری شیشه ای به همراه درپوش

- صافی چای از جنس استیل ضد زنگ با 
قابلیت جدا شدن

- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 
روی پایه

- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ 
با املنت حرارتی مخفی

- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس 
استیل ضد زنگ 

- قفل ایمنی درپوش
- کلید روشن/خاموش دارای چراغ

- دکمه انتخاب بر روی دسته: جوش آوردن 
آب یا گرم نگه داشنت آن

- تغییر خودکار وضعیت به حالت جوش 
آوردن

- امکان قرار دادن قوری روی کرتی آب برای 
گرم نگه داشته شدن

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار 
کردن و گرم شدن بیش از حد   

- دهانه بزرگ برای متیز کردن آسان
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل

  TTA5883
 Turkish Style چای ساز

استیل ضد زنگ / مشکی

- ظرفیت قوری چای: 0.8 لیرت
- ظرفیت کرتی آب: 1.7 لیرت

- کرتی استیل ضد زنگ 
- قوری استیل ضد زنگ به همراه درپوش

- صافی چای از جنس استیل ضد زنگ با 
قابلیت جدا شدن

- بدون سیم، با قابلیت چرخش 360 درجه 
روی پایه

- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ 
با املنت حرارتی مخفی

- فیلرت ضد رسوب قابل تعویض از جنس 
استیل ضد زنگ 

- قفل ایمنی درپوش
- کلید روشن/خاموش دارای چراغ

- دکمه انتخاب بر روی دسته: جوش آوردن 
آب یا گرم نگه داشنت آن

- تغییر خودکار وضعیت به حالت جوش 
آوردن

- امکان قرار دادن قوری روی کرتی آب برای 
گرم نگه داشته شدن

- سیستم محافظ در برابر بدون آب کار 
کردن و گرم شدن بیش از حد  

- دهانه بزرگ برای متیز کردن آسان
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای 

جمع کردن رسیع کابل 

  TTA2201
چای ساز

سفید / نقره ای

- ظرفیت قوری چای: 0.7 لیرت
- ظرفیت کرتی آب: 2 لیرت

- کرتی با بدنه شفاف دارای نشانگر میزان آب
- قوری شیشه ای با قابلیت باز شدن آسان برای 

دم کردن چای
- چراغ نشانگر روشن بودن در دور پایه

- امکان قرار دادن قوری روی کرتی آب برای گرم 
نگه داشته شدن

- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ با 
املنت حرارتی مخفی

- تغییر خودکار وضعیت به عملکرد گرم 
نگهدارنده، پس از جوش آمدن آب

- پایه 360 درجه- قابلیت گذاشنت کرتی روی 
پایه از هر زاویه، جهت سهولت استفاده افراد 

راست یا چپ دست
- تغییر وضعیت به حالت جوش آوردن و گرم 

نگهداشنت از طریق کلید تنظیم روی دسته    
- کلید روشن/خاموش

- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 
کردن رسیع کابل 

 TTA2010
چای ساز

قرمز/ خاکستری روشن

- ظرفیت قوری چای: 0.7 لیرت
- ظرفیت کرتی آب: 2 لیرت

- کرتی با بدنه شفاف دارای نشانگر میزان آب
- قوری شیشه ای با قابلیت باز شدن آسان برای 

دم کردن چای
- فیلرت  رسوب گیر در دهانه خروجی کرتی

- چراغ نشانگر روشن بودن در دور پایه
- امکان قرار دادن قوری روی کرتی آب برای گرم 

نگه داشته شدن
- کف داخل کرتی از جنس استیل ضد زنگ با 

املنت حرارتی مخفی
- تغییر خودکار وضعیت به عملکرد گرم 

نگهدارنده، پس از جوش آمدن آب
- پایه 360 درجه- قابلیت گذاشنت کرتی روی 

پایه از هر زاویه، جهت سهولت استفاده افراد 
راست یا چپ دست

- تغییر وضعیت به حالت جوش آوردن و گرم 
نگهداشنت از طریق کلید تنظیم روی دسته    

- کلید روشن/خاموش
- نگهداری آسان: محفظه مخصوص برای جمع 

کردن رسیع کابل

چای داغ شام در هر ساعتی از 
 روز آماده است.
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 TFB4402V
گریل تماسی
قرمز / ذغالی

توان: 1800 وات
- چندکاره: گرمادهی از باال و پایین برای گریل 

کردن به صورت متاسی و پارتی - برشته 
کردن و گرم نگاه داشنت غذا

- لوالی محرک موجب می شود حتی 
حجیم ترین غذاها نیز به طور یکنواخت 

پخته شوند
- متیز کردن آسان صفحه های های گریل از 
جنس آلومینیوم فرشده با پوشش نچسب

- صفحه گریل بزرگ: 328x238 میلی مرت
- تنظیم دماهای مختلف همراه با تنظیم 

یکپارچه روشن/خاموش
- چراغ پایلوت که با رسیدن به دمای مورد 

نظر، خاموش می شود
- غذای سامل تر: صفحه های مورب گریل با 

قابلیت چکه گیری، روغن چکیده را به 
سینی های تعبیه شده رسازیر می کند

- امکان جدا شدن صفحات گریل
- شامل دفرتچه راهنامی گریل کردن
- قابلیت نگهداری به صورت عمودی

 TFB4431V
گریل تماسی

نقره ای دودی/ ذغالی 

توان: 2000 وات
- چندکاره: گرمادهی از باال و پایین برای گریل 

کردن به صورت متاسی و پارتی - برشته 
کردن و گرم نگاه داشنت غذا

- لوالی محرک موجب می شود حتی 
حجیم ترین غذاها نیز به طور یکنواخت 

پخته شوند
- متیز کردن آسان صفحه های گریل از 
جنس آلومینیوم دایکاست با پوشش 

نچسب
- صفحه های دو رو: سطوح هموار برای 

ساندویچ و گریل
- مجهز به دو نوع کنرتل دمای جداگانه 

برای صفحه های باالیی و پایینی
- تنظیم دماهای مختلف همراه با تنظیم 

یکپارچه روشن/خاموش
- چراغ پایلوت که با رسیدن به دمای مورد 

نظر، خاموش می شود
- غذای سامل تر: صفحه های مورب گریل با

قابلیت چکه گیری، روغن چکیده را به 
سینی های تعبیه شده رسازیر می کند

- صفحه گریل بزرگ: 328x238 میلی مرت
امکان جدا شدن صفحات گریل

- قابلیت نگهداری به صورت عمودی
- لوازم جانبی: سینی مخصوص برای برشته 

و گراتین کردن

دستگاه های گریل 

لذت باربیکیو را در خانه و در 
بیرون از خانه تجربه کنید.

ساندویچ ساز ها و گریل های متاسی بوش با 
صفحه های نچسب و سطوح صاف و شیاردار مناسب 
استیک و سوسیس کبابی و مناسب انواع ساندویچ  
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رایحه واقعی و طعم کامل قهوه با 
SensoFlow 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



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 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 پاکیزگی: 
MilkClean

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، 
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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.

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.



CTL636ES1
قهوه ساز متام اتوماتیک توکار

استیل ضد زنگ

TES60729RW
VeroAroma 700 قهوه ساز متام اتوماتیک

استیل ضد زنگ

TES60321RW
VeroAroma 300 قهوه ساز متام اتوماتیک

نقره ای

- 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، کافه 
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 امکان تنظیم 

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
- برنامه اتوماتیک متیزی و رسوب زدایی 

 Calc’nClean
- وات: 1500

- فشار آب: 19 بار

- 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، 

کافه 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 امکان تنظیم 
جداگانه حجم قهوه با اندازه 

هر فنجان
- SilentCeramDrive آسیاب کن بسیار 

یرشفته و کم 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
- برنامه اتوماتیک متیزی و رسوب زدایی 

Calc’nClean
منایشگر TFT به همراه منوی تعاملی

- وات: 1600
- فشار آب: 19 بار

- 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، کافه 

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 امکان تنظیم 
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
- برنامه اتوماتیک متیزی و رسوب زدایی 

 Calc’nClean
- وات: 1500

- فشار آب: 15 بار

دستگاه های قهوه ساز
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تجربه ای جدید از زیبائی مخصوصا 
زمانی که سالمتی مو در میان باشد.

محصوالت زیبایی بوش مراقبت و حفاظت از مو را با مالیمت و به 
بهرتین شکل ممکن امکان پذیر می کنند. برای خشک کردن مو، حالت 

دادن و یا صاف کردن با بوش بهرتین نتیجه را خواهید گرفت.
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قوی ترین دستیار شام 
در حالت دهی به مویتان: 

سشوارهای بوش

سشوارهای بوش عالوه بر خشک کردن مو، موی شام را 
بدون کوچکرتین آسیب رسانی به هر حالتی که بخواهید 

شکل می دهند. 

با فرهای خیره کننده چشم 
ها را به خود جذب کنید: فر 

کننده موی بوش

با فر کننده موی بوش هر وقت بخواهید، موی خود را فر کنید. فر 
کننده موی بوش حرارت را مطابق جنس موی شام تنظیم کرده، با 

ایجاد یونیزاسیون اثر الکرتیکی مو را از بین برده و ظاهری ابریشم 
مانند و براق به مویتان می بخشد.

مد روز هر چه 
که باشد...

چه مدل موی چرتی صاف مد باشد، چه 
موهای حالت دار زیبا وچه موی کوتاه، با 

سشوارها و اتوهای موی بوش همیشه 
ایده آل ترین نتایج را خواهید گرفت.

برای دستیابی به مدل 
موی دلخواهتان تنها یک 

دستگاه کافیست: موصاف 
کن های بوش

هر تغییری که بخواهید در موی خود ایجاد کنید، چه صاف 
کردن، چه حالت دادن در کوتاه ترین زمان ممکن، با موصاف 

کن های بوش بهرتین نتیجه را خواهید گرفت. سطوح با 
دوام موصاف کن های بوش با توزیع گرمای یکنواخت از 

موهای شام محافظت کرده و زمان رسیدن به نتیجه دلخواه 
را کوتاه تر می کنند.
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اتو های موسشوار ها

PHD5767
BrilliantCare Quattro-Ion سشوار

 ذغالی، نقره ای

PHD7962DI
 ClassicCoiffeur سشوار حرفه ای

Ion AC مشکی، قرمز

- توان: 2500 وات
- تکنولوژی PowerCare:  بیست درصد 

رسعت بیشرت در خشک کردن موها با 
جریان هوای بسیار قدرمتند و موتور 

توربو
- موتور حرفه ای و با دوام با جریان هوای 

قدرمتند برای خشک کردن بسیار رسیع 
موها

- یونیزاسیون ضد الکرتیسیته ساکن: 
موها را لطیف و درخشان کرده و شانه 

زدن آن را آسان می کند.
- توزیع یکنواخت حرارت برای حالت دهی 

مالیم موها
- دو عدد سوئیچ راکر مجزا برای 6 تنظیم 
جداگانه دما و رسعت با توجه به نوع مو

- جریان هوای رسد با قدرت خنک کنندگی 
باال برای تثبیت حالت مو

- متیز کردن آسان با امکان جدا شدن 
شبکه ورودی هوا

- جلوگربی از شکسنت مو با مامنعت از گره 
خوردگی

- رَسی بسیار باریک و حرفه ای برای حالت 
دهی به موها با ماندگاری باال

- رَسی دیسپنرس: حجیم تر کردن موها با 
دندانه های بلند خروج هوا

- طول سیم رابط: 1.8 مرت
- سیستم محافظ در برابر دمای بیش از حد

- توان: 2000 وات
- تکنولوژی Quattro-Ion برای افزایش 

درخشندگی: وز شدن موها را به طرز 
محسوسی کاهش می دهد. نتیجه، 

موهایی بسیار لطیف با درخشش ابریشمی 
همه جانبه است که به آسانی شانه   

می شود.
- دو عدد سوئیچ راکر مجزا برای 6 تنظیم 

جداگانه دما و رسعت        
- 2 تنظیم مجزا برای تعیین رسعت

- 2 تنظیم مجزا برای تعیین دما با توجه به 
نوع مو

- دکمه باد رسد برای تثبیت حالت مو
-  متیز کردن آسان با امکان جدا شدن 

شبکه ورودی هوا
- متمرکز کننده هوا برای حالت دادن به 

موها
- رَسی دیسپنرس: حجیم تر کردن موها با 

دندانه های بلند خروج هوا
- طول سیم رابط: 1.8 مرت

- سیستم محافظ در برابر دمای بیش از حد
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PHD1151  
Style to Go سشوار

مشکی، لیمویی

- توان: 1200 وات
- طراحی در ابعاد کوچک، حمل آسان

- دسته تاشو برای سهولت در نگهداری
- کلید ترکیبی کشویی برای دو حالت 

تنظیم رسعت و  دما
- قابلیت تغییر ولتاژ برای استفاده در 

نقاط مختلف دنیا
- ورودی هوای مشبک به همراه توری 
فلزی، از شکستگی مو ناشی از گره 

خوردن جلوگیری می کند
- متمرکز کننده هوا برای حالت دادن 

به موها
- طول سیم رابط: 1.8 مرت

- حلقه آویخنت
- سطح الستیکی ضد لغزش

- سیستم محافظ در برابر دمای بیش 
از حد

PHS7961
 ClassicCoiffeur اتوی مو

سیاه

- توان: 47 وات
- دما: 120-200 درجه سانتیگراد

 LED 5 تنظیم مجزا همراه با نشانگر -
برای تعیین دما با توجه به نوع مو

- تکنولوژی PowerCare: صفحات حرارتی 
از جنس رسامیک-تورمالین با 10 درصد 
طول بیشرت برای صاف کردن رسیع تر 

و لطیف موها 
- مراقبت بیشرت از موها و حالت دهی 
بهرت به آن بواسطه توزیع یکنواخت 

حرارت
- قابلیت DirectMax: سهولت در انتخاب 

حداکرث تنظیم دما به طور مستقیم
- سیم برق مقاوم در برابر گرمای زیاد 

)1.8 مرت(

25 sec.

120

PHS5263
BrilliantCare Quattro-Ion اتوی مو

ذغالی

- توان: 55 وات
- دما: 140-200 درجه سانتیگراد

- 3 تنظیم مجزا برای تعیین دما با توجه 
به نوع مو

- تکنولوژی Quattro-Ion برای افزایش 
درخشندگی: وز شدن موها را به طرز 

محسوسی کاهش می دهد. نتیجه، 
موهایی بسیار لطیف با درخشش 
ابریشمی همه جانبه است که به 

آسانی شانه می شود.
- صفحات حرارتی آندونایز برای صاف 
کردن بسیار مالیم مو، درخشندگی 

بیشرت و ماندگاری طوالنی تر
- خاموش شدن خودکار دستگاه بعد از 

حدود 45 دقیقه برای ایمنی بیشرت
- سیم برق مقاوم در برابر گرمای زیاد 

)1.8 مرت(

30 sec.

1404

PHS1151
Style to Go اتوی مو

مشکی، لیمویی

- توان: 17 وات
- دما: 200 درجه سانتیگراد

- طراحی در ابعاد کوچک، مناسب برای 
حالت دهی رسیع موها 

- صفحات حرارتی با پوشش رسامیک 
برای صاف کردن مالیم موها

- فر کننده مو: عملکرد فر کنندگی عالی 
با استفاده از صفحات آلومینیومی روی 

سطح خارجی دستگاه
- طراحی صفحات به شکل موثر برای 

استفاده در نقاط نزدیک به ریشه ی مو
- سیم چرخان برای سهولت در حرکت 

دادن
- سیم برق مقاوم در برابر گرمای زیاد 

)1.8 مرت(

25 sec.
200



PPW3300
AxxenceSlim Line ترازوی دیجیتالی

سفید

- طراحی بسیار باریک: 22 میلیمرت
- صفحه منایش 91x40 : XXL میلی مرت

-  EasyStepOn : ترازو به محض ایستادن 
روی آن، به طور خودکار فعال می شود  

- دارای سطح شیشه ای
- اندازه سطح ترازو: 30x 30 سانتی مرت 

- حداکرث وزن قابل اندازه گیری: 180 
کیلوگرم

- دقت اندازه گیری: 100 گرم
- دارای 4 سنسور اندازه گیری وزن

- خاموشی خودکار

PHC5363
BrilliantCare Quattro-Ion فر کننده مو

ذغالی

- توان: 39 وات
- تکنولوژی Quattro-Ion برای افزایش 

درخشندگی:
وز شدن موها را به طرز محسوسی 

کاهش می دهد. نتیجه، موهایی بسیار 
لطیف با درخشش ابریشمی همه جانبه 

است که به آسانی شانه می شود.
- پوشش رسامیک: پخش یکنواخت 

حرارت، آسیب کمرتی به موها وارد   
می کند

- رسی کوچک 19 میلیمرتی برای فر 
کردن مارپیچی زیبا و بی نقص
- دما:140-200 درجه سانتیگراد

- 3 نوع تنظیامت دما
- گرم شدن رسیع دستگاه در 60 ثانیه
- خاموش شدن خودکار دستگاه بعد از 

45 دقیقه 
LED کلید روشن/خاموش با نشانگر -

- سیم برق مقاوم در برابر گرمای زیاد 
)1.8 مرت(

60 sec.

1404

ترازوی شخصیفر کننده ها

PHA5363
 BrilliantCare  سشوار برس دار

Quattro-Ion
ذغالی

- توان: 700 وات
- تکنولوژی Quattro-Ion برای افزایش 

درخشندگی: وز شدن موها را به طرز 
محسوسی کاهش می دهد. نتیجه، 

موهایی بسیار لطیف با درخشش 
ابریشمی همه جانبه است که به 

آسانی شانه می شود.
- کلید ترکیبی کشویی برای تنظیم دو 
حالت جریان هوا و سه حالت دما        

- برس گرد آنودی با قسمت هایی از 
جنس موی طبیعی، برای لطافت در 

مدل دادن مو، درخشندگی بیشرت و 
ماندگاری طوالنی تر

- سیستم محافظت در برابر دمای بیش 
از حد

700 4

PHA1151
Style to Go سشوار برس دار

مشکی، لیمویی

- توان: 300 وات
- طراحی منحرص به فرد در ابعاد کوچک

- کلید ترکیبی کشویی برای تنظیامت 
رسعت و دما

- برس گرد ثابت با قطر 25 میلیمرت برای 
مدل های مختلف مو، حالت دادن رسیع یا 

تک رشته کردن موها
- قابلیت تغییر ولتاژ برای استفاده در نقاط 

مختلف دنیا
- دارای سیم چرخان برای سهولت در حرکت 

دادن
- حلقه آویخنت

- سیستم محافظت در برابر دمای بیش از حد

300 
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