
تجربه ای جدید از زیبائی مخصوصا 
زمانی که سالمتی مو در میان باشد.

دستگاه های زیبایی بوش مراقبت و حفاظت از مو را با 
مالیمت و به بهرتین شکل ممکن امکان پذیر می سازند. 

www.bosch-home.com/ir
boschhomeir
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با تکنولوژی Quattro-Ion یک الیه 
قوی از یون اطراف مو را پوشش 

می دهد تا اثر الکرتواستاتیک در 
موها را از بین بربد. نتیجه اینکه 

موهایتان سامل تر و نرم تر می شود. 

موهای سامل و شاداب بدون 
اثر الکرتواستاتیک

با دستگاه های مراقبت از موی BrilliantCare موهایی سامل، 
زیبا و براق خواهید داشت.
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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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PHD7962DI
ClassicCoiffeur Ion AC سشوار حرفه ای

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
- جلوگیری 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

PHD5767
BrilliantCare Quattro-Ion سشوار

ذغالی، نقره ای 
- 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
- 3 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

  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
- 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
- سطح الستیکی ضد لغزش

- سیستم محافظ در برابر دمای بیش از حد
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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(

PHS7961
 ClassicCoiffeur اتوی مو

سیاه
- توان: 47 وات

- دما: 120-200 درجه سانتیگراد
- 5 تنظیم مجزا همراه با نشانگر LED 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(

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(
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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

- دارای سیم چرخان برای سهولت در حرکت دادن
- سیستم محافظت در برابر دمای بیش از حد

PHA5363
BrilliantCare Quattro-Ion سشوار برس دار

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

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(
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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


