
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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بوش با بیش از 60 سال تجربه در تولید لوازم آشپزخانه 
حرفه ای به منوی روزانه شام تنوع می بخشد. هنگام آماده 

کردن غذاها و شیرینی های دلخواه خود به راحتی از 
غذاسازهای بوش استفاده کرده و به آسانی متیز 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 PlanetaryMixing سیستم مخلوط کن

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 حني اضافه کردن مواد
برای جلوگیری از پاشیدگی

 سنسور کنرتل هوشمند

 همزدن سفيده تخم مرغ و یا آماده
 کردن خامه یکنواخت و ایده آل بدون

نیاز به افزودن کره
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 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 دستورهای پخت
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.
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با ست مخصوص آسیاب کن، خردکن و 
مخلوط کن لحظه های زیبا و طعم های 
خوشمزه  بیافرینید.



خالقیت در آشپزی با لوازم جانبی متعدد

همزن انعطاف پذیر با رسی 
سیلیکون 

برای تهیه خمريی نرم تر و 

سبک تر از همیشه

همزن پر رسعت فلزی

با ارتفاع قابل تنظيم برای 

فراهم کردن ترکیبات سبک 

و خوشايند

Supercut خردکن حرفه اى

یک ابتكار 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.
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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

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.

MaxxiMUM لوازم جانبی مخصوص غذا سازهای
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MUZ5CC1
خردکن نگینی  

میوه ها و سبزیجات را به 
شکل نگینی در اندازه های 

یکسان خرد می کند.

MUZ5FW1
گوشت چرخ کن  

با دیسک استیل ضد زنگ
قطر منفذ 4.5 میلی مرت

MUZ45LS1
دیسک های چرخ کن   

دو دیسک چرخ کن ریز و درشت 
با منفذهای 3 و 6 میلی مرتی

MUZ45PS1
دیسک استیل ضد زنگ  

 مخصوص خردکردن سیب زمینی 
جهت رسخ کردن

MUZ5EB2
بستنی ساز

مخزن رسد کننده دو 
جداره با ظرفیت حداکرث 

1.1 لیرت بستنی

لوازم جانبی مخصوص غذاسازهای رسی 5 و رسی 4لوازم جانبی مخصوص غذاسازهای رسی 5



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 ويژه و 3 تنظیم مختلف درايو برای انتقال 

بهينه 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 خمريزنی با محافظ دنده

- خردکن یكپارچه 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 جلوگريی از فعال شدن ناخواسته موتور

MUMXX40G
 MaxxiMUM غذاساز

رنگ بدنه خاکستری گرانیتی 

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

- سنسور کنرتل اتوماتیک: ویژه هم زدن سفيده 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 كردن 
رسیع و كامل مواد به واسطه سیستم چرخشی ارتقا یافته و منحرص به فرد 

در 3 بعد مختلف به طور همزمان. 
- حسگر هوشمند خمیر: رسعت ثابت و نتايج عالی در عملکرد حتی به هنگام 

کار با خمريهای سنگني در مقادير زياد
- 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 تهيه انواع 
سوپ های داغ و جوشان يا اسموتی ميوه های يخ زده

- قالب خمیرزنی با عملکرد عالی و میله همزن قدرمتند برای مخلوط کردن 
بدون نقص

- خردكن يكپارچه همراه با 4 دیسک استیل ضد زنگ )دیسک های  برش، 
خرد كن، 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 جلوگريی از فعال شدن ناخواسته موتور و پوشش مناسب برای 
دنده ها
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MUM58020
CreationLine 5 غذاساز سری 

 رنگ بدنه آبی فیروزه ای

- موتور قدرمتند 1000 وات
- سیستم مخلوط کن 3 بعدی و چرخشی )3D PlanetaryMixing( : مخلوط 

كردن رسیع و كامل 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
- كنرتل الكرتونيكی تنظیم رسعت يكنواخت

- 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 

- خردكن يكپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ  )دیسک های 
دوطرفه برش، خرد كن 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 جلوگريی از فعال شدن ناخواسته موتور

MUM58720
CreationLine 5 غذاسازسری

 رنگ بدنه قرمز

- موتور قدرمتند 1000 وات
- سیستم مخلوط کن 3 بعدی و چرخشی )3D PlanetaryMixing( : مخلوط 

كردن رسیع و كامل 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
- كنرتل الكرتونيكی تنظیم رسعت يكنواخت

- 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 

- خردكن يكپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ  )دیسک های 
دوطرفه برش، خرد كن 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 جلوگريی از فعال شدن ناخواسته موتور
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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 ويژه و 3 تنظیم مختلف درايو برای انتقال 

بهينه 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 
- خردكن يكپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ )دیسک های 

دوطرفه برش، خرد كن 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 5 غذاساز 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 ويژه و 3 تنظیم مختلف درايو برای انتقال 

بهينه 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 
- خردكن يكپارچه همراه با 3 دیسک استیل ضد زنگ  )دیسک های 

دوطرفه برش، خرد كن 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 جلوگريی از فعال شدن ناخواسته موتور
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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.

منایندگی های رسمی بوش در ایران


