
فناوری نوآورانه HygienicSteam محافظ شام و
کسانی که دوستشان دارید.

اتوبخارهای بوش با فناوری HygienicSteam، 99% باکرتی های 
موجود بر روی پارچه ها را از بین می برد.



هم اکنون راهکاری قوی، ایمن و آسان برای برطرف
کردن چروک ها دارید.

اتو بخارهای بوش اتو کردن را تا حد امکان راحت و لذت بخش می کنند. با تکنولوژی بوش 
نه تنها کیفیت، بلکه آسایش را نیز تجربه می کنید. با موتور قوی این اتوها، عالوه بر نتیجه 

ایده آل، مدت زمان اتو کردن و نیز هزینه های انرژی منزل خود را به طرز چشم گیری 
کاهش می دهید.
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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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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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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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  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 پيرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با کانال های بخار و طراحی 3 فازی - برای انتشار 
ايده آل بخار و حرکت روان اتو 

- مدت زمان داغ شدن حدودا 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 پيرشفته: تنظیامت حرارتی يکسان برای متامی الیاف قابل اتو کشی

Calc’nClean سیستم ضد رسوب منحرص به فرد -
- مخزن بزرگ آب با قابلیت جدا شدن از دستگاه: گنجايش 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

 

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 حدودا 2 دقیقه

- i-temp پيرشفته: تنظیامت حرارتی يکسان برای متامی الیاف قابل اتو کشی
Calc’nClean سیستم ضد رسوب منحرص به فرد -

- تایمر سیستم ضد رسوب Calc’nClean: یادآوری زمان متیزکردن
- مخزن بزرگ آب با قابلیت پر کردن مجدد: گنجايش 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.

 

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

بسیار روان
- مدت زمان داغ شدن حدودا 2 دقیقه

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

- i-temp پيرشفته: تنظیامت حرارتی يکسان 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: گنجايش 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.

 

TDI903231H
Sensixx'x DI90 ProHygienic اتو بخار

سفید / بنفش

- 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 پيرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی تعبیه شده برای حرکت بهرت اتو روی 
پارچه، کانال های بخار و طراحی 3 فازی - برای انتشار ايده آل بخار و حرکت 

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

اتوکشی
- i-temp پيرشفته: تنظیامت حرارتی يکسان 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
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TDI90EASY
Sensixx'x DI90 EasyComfort اتو بخار

سفید / مشکی

- 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 پيرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی تعبیه شده برای حرکت بهرت اتو روی 
پارچه، کانال های بخار و طراحی 3 فازی - برای انتشار ايده آل بخار و حرکت 

روان اتو 
- راحتی با EasyComfort: بدون نیاز به تنظیامت دما

- i-Temp پيرشفته: 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

 

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 پيرشفته کفی اتو
- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی تعبیه شده برای حرکت بهرت اتو روی
پارچه، کانال های بخار و طراحی 3 فازی - برای انتشار ايده آل بخار و حرکت 

روان اتو 
- تنظیامت متنوع بخار و دما 

- i-temp: تنظیامت حرارتی يکسان 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

 

TDI9032314
Sensixx'x DI90 MotorSteam اتو بخار 

مشکی / قرمز

- 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 پيرشفته کفی اتو

- کفی CeraniumGlissée با خطوط لعابی تعبیه شده برای حرکت بهرت اتو روی 
پارچه، کانال های بخار و طراحی 3 فازی - برای انتشار ايده آل بخار و حرکت 

روان اتو 
- برنامهAntiShine : محافظت ویژه از پارچه های تیره رنگ و لطیف

- i-temp پيرشفته: تنظیامت حرارتی يکسان 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

 

TDA5024214
Sensixx'x DA50 SensorSecure 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 پيرشفته کفی اتو
- کفی CeraniumGlissée با کانال های بخار و طراحی 3 فازی - برای انتشار- 

ايده 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
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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 پيرشفته 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 پيرشفته 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

 

 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
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boschhomeir
www.bosch-home.com/ir

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


