
 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.
www.bosch-home.com/ir



 آماده کردن یک صبحانه لذت بخش
فوق العاده آسان است.

 لوازم خانگی کوچک بوش هر صبح دستیار آماده باش شام برای آماده کردن
 نان تست شده خورشنگ، چای داغ و یا یک قهوه خوشبو هستند. برای

 رشوع یک صبح دلنشین دستگاه های قهوه ساز بوش، چای سازها و
توسرتهای بوش را امتحان کنید.
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 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. 
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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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محل جایگیری نان

سینی خرده نان

2 بخش برای تست کردن

برنامه یخ زدایی چراغ نشانگر درجه تست

 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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  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 كردن رسيع كابل

 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 كردن رسيع كابل 

 TWK8613P
Styline کتری بی کابل

مشکی / مشکی

- ظرفیت 1.5 لیرت
- کنرتل دمای اتوماتیک TemperatureControl : 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 كردن رسيع كابل 

 TWK8611P
Styline کتری بی کابل

سفید/ذغالی

- ظرفیت 1.5 لیرت
- کنرتل دمای اتوماتیک TemperatureControl : 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 كردن رسيع كابل 
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  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 كردن رسيع كابل

 TWK6A813
ComfortLine کتری بی کابل استیل ضد زنگ

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 كردن رسيع كابل

 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 كردن رسيع كابل 

  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 كردن رسيع كابل
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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 كردن رسيع كابل

TKA8013
Styline قهوه ساز

مشکی

- توان: 1160 وات
- Volume Automatic برای دستيابی به بهرتین عطر قهوه حتی هنگام دم 

کردن مقادیر کم
- سیستم دوگانه گرمايشی Dual Heating System: خوش طعم ترین 

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

- سیستم رسوب زدايی
- 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 كردن رسيع كابل 

TKA8633
Styline قهوه ساز

مشکی / سیلور 

- توان: 1160 وات
- Volume Automatic برای دستيابی به بهرتین عطر قهوه حتی هنگام دم 

کردن مقادیر کم
-  سیستم دوگانه گرمايشی Dual Heating System: خوش طعم ترین قهوه 
با استفاده از ویژگی تنظیم دمای بهینه برای دم کردن و گرم نگهداشنت 

نوشیدنی
- سیستم رسوب زدايی

- 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 كردن رسيع كابل 

TKA8011
Styline قهوه ساز 

سفید / مشکی

توان: 1160 وات
- Volume Automatic برای دستيابی به بهرتین عطر قهوه حتی هنگام دم 

کردن مقادیر کم
-  سیستم دوگانه گرمايشی Dual Heating System: خوش طعم ترین قهوه 
با استفاده از ویژگی تنظیم دمای بهینه برای دم کردن و گرم نگهداشنت 

نوشیدنی
- سیستم رسوب زدايی

- 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 كردن رسيع كابل 
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   TKA6A041
 ComfortLine قهوه ساز
سفید / خاکستری تیره

- توان:1000-1200 وات
- پارچ شیشه ای با قابليت حفظ عطر قهوه برای 10 تا 15 فنجان 

- دکمه Aroma+ برای انتخاب رایحه قهوه
- EasyDescale3: دارای برنامه رسوب زدايی، 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 كردن رسيع كابل 

 TKA6A043
ComfortLine قهوه ساز

مشکی / مشکی

-توان:1000-1200 وات
-  پارچ شیشه ای با قابليت حفظ عطر قهوه برای 10 تا 15 فنجان

- دکمه Aroma+ برای انتخاب رایحه قهوه
- EasyDescale3 : دارای برنامه رسوب زدايی، 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 كردن رسيع كابل 

 TAT8613
Styline توستر كامپكت

مشكی / مشكی

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

- کنرتل خودکار حرارت AutoHeat Control: سنسور الکرتونیکی برای تست 
مداوم نان

- برای دو عدد نان تست
- بدنه عايق 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 استيل 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 كردن رسيع كابل

  TAT8611
Styline توستر کامپكت

سفید/ذغالی

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

- کنرتل خودکار حرارت AutoHeat Control: سنسور الکرتونیکی برای تست 
مداوم نان

- برای دو عدد نان تست
-  بدنه عايق 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 استيل 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 كردن رسيع كابل
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  TAT6A913
ComfortLine توستر کامپكت

استیل ضد زنگ / مشكی

- 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 يكپارچه 
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 كردن رسيع كابل 

  TAT6A113
ComfortLine توستر كامپكت

مشكی / مشكی

- 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 يكپارچه 
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 كردن رسيع كابل

  TAT6A111
ComfortLine توستر كامپكت

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 يكپارچه 
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 كردن رسيع كابل 

  TAT6A803
ComfortLine توستر

استیل ضد زنگ / مشكی

- 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 يكپارچه 
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 كردن رسيع كابل
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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 يكپارچه 
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 كردن رسيع كابل 

 TAT6A003
 ComfortLineتوستر

مشكی / مشكی

- 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 يكپارچه 
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 كردن رسيع كابل 

 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 يكپارچه 
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 كردن رسيع كابل

  TTA5603
 Turkish Style چای ساز

استیل ضد زنگ / مشكی

- 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 كردن رسيع كابل
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 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 كردن رسيع كابل

  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 كردن رسيع كابل 

 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 يكپارچه روشن/خاموش
- چراغ پایلوت كه 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

  TTA5883
 Turkish Style چای ساز

استیل ضد زنگ / مشكی

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

- کرتی استیل ضد زنگ 
- قوری استيل 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 كردن رسيع كابل 

 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 يكپارچه 

روشن/خاموش
- چراغ پایلوت كه 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
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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


