
تغییرات کوچک، تفاوت های 
بزرگ ایجاد می کنند.
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آماده سازی غذا با دستگاه های جدید و پرقدرت MultiTalent بوش 
فوق العاده انعطاف پذیر، ایمن و آسان است؛ یک دستگاه قدرمتند که 

پیوسته باالترین خواسته های شام برطرف می کند.

MultiTalent با استعداد بوش 
برای متام لحظات خوشمزه.

بوش همیشه آماده خدمت به شام.

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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با غذاساز MultiTalent همه چیز آسان است. با قدرت 1250 وات و ظرفیت 
3.9 لیرت، نتایج فوق العاده لذت بخش ایجاد و برای هر حجم غذای باال نیز 

قابل استفاده است.

فوق العاده قدرمتند 
و همه کاره.

حجم باال 
حجم کاسه غذاساز MultiTalent به ظرفیت 3.9 
لیرت است. با این ظرفیت قابل مالحظه می توان 

حجم زیادی از غذا را بدون هیچ مشکلی در طول 
یک استفاده آماده کرد. با دهانه شفاف و وسیع 

آن ریخنت مواد نیز راحت و بی دردرس است.

قدرتی بی رقیب
موتور1250 واتی این غذاساز قابل تنظیم در 

هر رسعت است. حتی در حجم باال و نیز 
آماده کردن غذاهای مشکل آسان ترین راه کار 

شامست.

ما اعتقاد داریم که یک پک حرفه ای باید 
بطور استاندارد ارایه گردد. 

حتی مدل های پایه غذاساز MultiTalent دارای
40 عملکرد متنوع جهت ارایه یک کیفیت 

بی نظیر برای آشپزی شام می باشند. برش دادن 
سبزیجات، آماده کردن خمیر، خرد کردن گیاهان 

خشک شده، مخلوط کردن میوه، رنده کردن پنیر، 
هم زدن خامه، ترکیب سوپ، خرد کردن یخ... 

تقریبا هیچ کاری برای MultiTalent سخت نیست. 
در مدل های باالتر این غذاساز حتی بیش از 50 

عملکرد متنوع وجود دارد.

Supercut برش دقیق با
تیغه نوآورانه Supercut با لبه های دندانه دار و 

سطح وسیع برش هامنند چاقوی یک رسآشپز 
حرفه ای حتی در مواد غذایی نرم بدون هیچ 

مقاومتی، تیز و برنده عمل می کند. برای استفاده 
طوالنی مدت در آشپزخانه خود، این نوآوری را 

تجربه کنید.
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ما قدرت و کیفیت را با هم 
مخلوط کرده ایم و نتیجه خود 

گواه رضایت است.

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.

همزن عمودی جدید و 
قدرمتند MaxoMixx در 

هر سطحی نتایج ایده آل 
ارایه می دهد.

قدرت، طراحی یا کیفیت؟ چرا و 
آیا چه زمانی به یک مخلوط کن 

حرفه ای نیاز دارید؟
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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.
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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.

برای ترکیبات در اندازه های 
کوچک و نتایج بزرگ.



1112

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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- 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 قيف و مخزن 
تفاله

- مخلوط کن پلی کربونات با ظرفيت 1 ليرت
- مناسب برای خرد کردن یخ و تهیه نوشیدنی های رسد

- ديسک های استیل ضد زنگ با قابليت چرخش معکوس - قاچ 
کردن )نازک يا ضخيم( و رنده کردن )درشت و ريز(

- دیسک همزن برای هم زدن خامه و سفیده تخم مرغ 
- عاری از BPA در متامی بخش های پالستيکی دستگاه که در متاس 

با مواد غذايی هستند
- قفل ایمنی درپوش و کاسه

- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت دستگاه
SmartStorage نگهداری هوشمند -

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

MCM3200W
غذاساز

سفید / خاکسرتی

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 قيف و مخزن تفاله
- مخلوط کن پلی کربونات با ظرفيت 1 ليرت

- 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 يا پیاز - 

  MultiLevel6دارای چاقوی
- ديسک های استیل ضد زنگ با قابليت چرخش معکوس - قاچ کردن 

)نازک يا ضخيم( و رنده کردن )درشت و ريز(
- دیسک همزن برای هم زدن خامه و سفیده تخم مرغ 

- عاری از BPA در متامی بخش های پالستيکی دستگاه که در متاس با 
مواد غذايی هستند

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

SmartStorage نگهداری هوشمند -
- نگهداری آسان با محفظه یکپارچه برای جمع آوری رسيع و نگهداری 

آسان کابل

MCM640604
غذاساز 

خاکسرتی تريه /  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 

گياهان، گوشت، پنیر، سبزيجات، میوه و غريه    
- مخلوط کن پالستيکی 1.5 لیرتی 

- ديسک های استیل ضد زنگ با قابليت چرخش معکوس - قاچ 
کردن )نازک يا ضخيم( و رنده کردن )درشت و ريز(

- ابزار خمیرزن
- همزن استيل ضد زنگ برای هم زدن خامه، سفیده تخم مرغ و 

خمريهای سبک
- آب مرکبات گیری

- قفل ایمنی درپوش 
- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت دستگاه

- کيف لوازم جانبی بسيار کارآمد
- نگهداری آسان با محفظه یکپارچه برای جمع آوری رسيع و نگهداری 

آسان کابل

MCM68885
غذاساز

خاکسرتی تريه /  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 پالستيکی 1.5 لیرتی 

- ديسک های استیل ضد زنگ با قابليت چرخش معکوس - قاچ 
کردن )نازک يا ضخيم( و رنده کردن )درشت و ريز(
- دیسک مخصوص سبزیجات آسیایی )خالل کردن(

- ابزار خمیرزن
- همزن استيل ضد زنگ برای هم زدن خامه، سفیده تخم مرغ و 

خمريهای سبک
- قفل ایمنی درپوش

- پایه الستیکی چسبنده برای ثبات بیشرت دستگاه
- کيف لوازم جانبی بسيار کارآمد

- نگهداری آسان با محفظه یکپارچه برای جمع آوری رسيع و 
نگهداری آسان کابل
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MSM641204
ست همزن عمودی

سفید./ قرمز

- توان 450 وات
- دکمه توربو  برای به کارگیری حداکرث قدرت

- تيغه بسيار تيز 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 گياهان، آجیل، 
پياز، گوشت، پنري و غريه

- پيامنه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن و 
اندازه گريی

MSM881664
ست همزن عمودی

مشکی / استيل 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 قابليت خرد کردن یخ
- پایه از جنس استیل ضد زنگ با کیفیت باال به همراه تیغه 

نوآورانه و  4 لبه QuattroBladePro  برای دستيابی 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 استيل 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

MSM67140
ست همزن عمودی
مشکی / خاکسرتی

- توان 750 وات
- دکمه توربو برای به کارگیری حداکرث قدرت

- تيغه بسيار تيز و نوآورانه با 4 لبه
- خرد کن در اندازه XL با تیغه های قابل جدا شدن از جنس 

استيل 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.

- پيامنه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن

  MSM67190
ست همزن عمودی
مشکی/ خاکسرتی

- توان 750 وات
- 12 نوع تنظیامت رسعت مختلف

- دکمه توربو برای به کارگیری حداکرث قدرت
- تيغه بسيار تيز 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 استيل ضد زنگ برای همزدن 
سفیده تخم مرغ، خامه، یا مخلوط کردن خمیر پن کیک

- پيامنه شفاف درجه بندی شده برای مخلوط کردن
- موتور کم صدا و با لرزش پایین
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MFQ47304
همزن دستی
مشکی / کُرُم

- 575 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عني حال سبک و کم صدا

- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بيشرت برای قابليت پالس / توربو

- بدنه پالستيکی با طراحی ارگونوميک
- دکمه های خروج جداگانه برای میله های همزن و قالب 

خمیرزن
- قابلیت نصب پایه مخلوط کن

- سهولت در جدا کردن پايه مخلوط کن با استفاده از دکمه 
خروج

- محل مخصوص به همراه گريه برای جمع کردن کابل
- 2 عدد میله همزن FineCreamer-Turbo استیل ضد زنگ برای 

مخلوط کردن و هم زدن بسيار رسیع و بدون نقص
- 2 عدد قالب خمري زنی استيل ضد زنگ مناسب برای مصارف 

سنگني

MFQ40304
همزن دستی

قرمز یاقوتی / نقره ای

- 500 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عني حال سبک و کم صدا

- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بيشرت برای قابليت پالس / توربو

- بدنه پالستيکی با طراحی ارگونوميک
- دکمه های خروج جداگانه برای میله های همزن و قالب خمیرزن

- نصب آسان پايه مخلوط کن 
- محل مخصوص به همراه گريه 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
- 2 عدد میله همزن FineCreamer-Turbo استیل ضد زنگ برای 

مخلوط کردن و هم زدن بسيار رسیع و بدون نقص
- 2 عدد قالب خمري زنی استيل ضد زنگ مناسب برای مصارف 

سنگني

MFQ40302
همزن دستی

سبز آبی / نقره ای

- 500 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عني حال سبک و کم صدا

- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بيشرت برای قابليت پالس / توربو

- بدنه پالستيکی با طراحی ارگونوميک
- دکمه های خروج جداگانه برای میله های همزن و قالب خمیرزن

- نصب آسان پايه مخلوط کن
- محل مخصوص به همراه گريه 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
- 2 عدد میله همزن FineCreamer-Turbo استیل ضد زنگ برای 

مخلوط کردن و هم زدن بسيار رسیع و بدون نقص
- 2 عدد قالب خمري زنی استيل ضد زنگ مناسب برای مصارف 

سنگني

MFQ36460
همزن دستی

سفید / خاکسرتی

- 450 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عني حال سبک و کم صدا

- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بيشرت برای قابليت پالس / توربو

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

- دکمه های خروج جداگانه برای میله های همزن و قالب خمیرزن
- قابلیت نصب پایه مخلوط کن

- سيستم کليک انحصاری بوش، اتصال و جدا شدن پایه
مخلوط کن طی چند ثانیه را امکان پذير می کند

- کاربری ساده به خاطر پایه و کاسه چرخان
- حداکرث ظرفیت کاسه: 500 گرم آرد و ترکيبات ديگر )خمیر نان 

يا پيتزا(
- محل مخصوص برای جمع کردن کابل

- 2 عدد همزن توربو برای مخلوط کردن و هم زدن بدون نقص
- 2 عدد قالب خمري زنی استيل ضد زنگ، مناسب برای مصارف 

سنگني
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MFQ36300
همزن دستی 
سفید / قرمز

- 400 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عني حال سبک و کم صدا

- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بيشرت برای قابليت پالس / توربو

- سهولت در استفاده به واسطه دکمه های بزرگ و قابل 
دسرتس و نيز 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 خمري زنی استيل ضد زنگ، مناسب برای مصارف 
سنگني

MFQ36GOLD 
همزن دستی 

مشکی / طالیی

- 450 وات
- فناوری مدرن موتور: قدرمتند و در عني حال سبک و کم صدا

- تنظیامت 5 رسعته با گردش دورهای متفاوت در دقیقه
- تنظیامت بيشرت برای قابليت پالس / توربو

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

- دکمه های خروج جداگانه برای میله های همزن و قالب خمیرزن
- قابلیت نصب پایه مخلوط کن

- سيستم کليک انحصاری بوش، اتصال و جدا شدن پایه مخلوط کن 
طی چند ثانیه را امکان پذير می کند

-  محل مخصوص برای جمع کردن کابل
- 2 عدد همزن توربو برای مخلوط کردن و هم زدن بدون نقص
- 2 عدد قالب خمري زنی استيل ضد زنگ مناسب برای مصارف 

سنگني
- پایه استیل ضد زنگ با کیفیت

- پارچ مخلوط کن مدرج به همراه درپوش

MMR08A1
خرد کن 

سفید / ذغالی

- 400 وات
- لوازم جانبی شامل

- کاسه پالستیکی با ظرفیت 800 میلی 
ليرت، 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 رسيع کابل و  نگهداری 

آسان آن

MMR08R2
خرد کن

قرمز / خاکسرتی

- 400 وات
- لوازم جانبی شامل

- کاسه پالستیکی با ظرفیت 800 میلی 
ليرت، 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 رسيع کابل و  نگهداری 

آسان آن

MMR15A1
خرد کن

سفید / ذغالی

- 550 وات
- لوازم جانبی شامل

- پارچ شیشه ای با ظرفيت 1500 میلی 
ليرت، 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 رسيع کابل و  نگهداری 
آسان آن



MMB42G0B
مخلوط کن

مشکی / مشکی

- موتور  پرقدرت 700 وات
- شیشه ThermoSafe مقاوم در برابر دما برای آماده سازی امين 
انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های رسد با ظرفيت 2.3 ليرت 

)غذا 1.5 ليرت(
- 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 پالستيکی در متاس با مواد غذايی

MMB64G3M
مخلوط کن

مشکی/ استیل ضد زنگ 

- موتور  پرقدرت 800 وات
- شیشه ThermoSafe مقاوم در برابر دما برای آماده سازی امين 
انواع سوپ های داغ و نوشیدنی های رسد با ظرفيت 2.3 ليرت 

)غذا 1.5 ليرت(
- فیلرت مخصوص اسموتی برای تهيه اسموتی های بی دانه و خرد 

کن برای خرد کردن رسیع و آسان گياهان، پياز يا ادويه 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 يخ، تهيه اسموتی و خرد 
کردن مواد ديگر

- دکمه چراغ دار با تغيريات 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 پالستيکی در متاس با مواد غذايی
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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

www.bosch-home.com/ir
boschhomeir


