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Como uma família: 
para o que der e vier.
A Bosch tem as melhores soluções para as pequenas tarefas 
do seu lar. Refeições saudáveis, um ambiente mais limpo e a 
roupa impecavelmente engomada. Se é Bosch, é bom.



Pequenos Eletrodomésticos 2017 | 3



A sua roupa preferida 
tem um ferro preferido.
Conheça a nova geração de ferros Bosch.
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Disfrute de resultados perfeitos com a 
gama de ferros de caldeira e ferros a vapor 
da Bosch. Não há vinco que resista aos 
anos de experiência dos nossos ferros.
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A nova geração de ferros Bosch.
O ferro de caldeira que lhe permitirá engomar qualquer tipo de roupa - inclui também  
o programa hygiene que remove 99,99% das bactérias da roupa.

Bosch VarioComfo
rt

 P
ER
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KT UND KOMFORTAB
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Ultimate 400 g PulseSteam: 
potente penetração de vapor.
Até 6 bar de pressão de vapor.

VarioComfort: programas 
perfeitamente ajustados para 
proporcionar os melhores 
resultados de engomar em cada 
peça de roupa. Utilização fácil  
e intuitiva.

Programa inovador 
Hygiene: remove até 
99,99% de bactérias em 
todos os tecidos aptos para 
o engomar, graças à 
inovadora tecnologia 
HygienicSteam.

i-Temp Advanced:  
a combinação perfeita de 
temperatura e vapor — 
poderá engomar todos os 
tecidos de uma forma rápida 
e segura para a sua roupa.

99
.9

9% BACTERIA-FREE

Bosch ProHygieni
c



Pequenos Eletrodomésticos 2017 | 7

Proteja os seus!
Ferro de caldeira compacto da Bosch com programa Hygiene,  
que elimina 99,99% das bactérias da sua roupa.

SensorSecure: ferro desliga-se 
automaticamente quando 
poisado, e aquece rapidamente 
quando levantado novamente.

i-Temp Advanced: A combinação 
perfeita de temperatura e vapor 
— poderá engomar todos os 
tecidos de uma forma rápida  
e segura para a sua roupa.

Programa inovador Hygiene: 
remove até 99,99% de bactérias 
em todos os tecidos aptos para 
o engomar, graças à inovadora 
tecnologia HygienicSteam.

MotorSteam:  
maior penetração de vapor 
em tecidos, graças a gerador 
de vapor integrado.
Super vapor: 220 g.
Vapor constante: 65 g/min.
Resultados semelhantes aos 
de um sistema de caldeira.

99
.9

9% BACTERIA-FREE

Bosch ProHygieni
c
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Sistemas de Caldeira

TDS6080

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,5l. 
Pressão de vapor 6 bar. Super-vapor 400 gr. Vapor 
contínuo 120 g/min. VarioComfort: programas de 
engomar pré-definidos com a combinação óptima de 
temperatura/vapor para cada tipo de tecido. Programa 
inovador Hygiene: remove até 99,99% de bactérias em 
todos os tecidos. i-Temp Advanced. AntiShine. Sistema de 
desligar automático Secure. Poupança de electricidade 
até 25% e de água até 35%. SecureLock System. Base em 
CeraniumGlisséePro. Sistema  Calc'n'Clean Perfect.

Serie | 6 
ProHygienic

2958996 NOVO 1

TDS6030

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,5l. 
Pressão de vapor 5,7 bar. Super-vapor 370 gr. Vapor 
contínuo 120 g/min. EasyComfort: combinação perfeita 
de temperatura e vapor para todos os tecidos para um 
engomar rápido e fácil sem ser necessário ordenar o 
tipo de roupa. Sistema de desligar automático Secure. 
Poupança de electricidade até 20% e de água até 30%. 
SecureLock System. Base em CeraniumGlisséePro. 
Sistema  Calc'n'Clean Perfect.

Serie | 6 
EasyComfort  2964416 NOVO 1

TDS2016

2300 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,2l. 
Pressão de vapor 4,5 bar. Vapor constante: 110 g/min. 
Base profissional em alumínio. Pega em cortiça para um 
engomar mais confortável. Sistema de descalcificação 
Calc'n'Clean.

Sensixx’x B20L 2742083 1

Caldeira Integrada

TDI903231H

3200 W.  Gerador de vapor com caldeira compacta 
integrada. Super-vapor 220gr. Vapor constante: 65 g/min. 
Programa hygiene: uma combinação especial de 
temperatura e vapor intermitente remove até 99% de 
bactérias. Sensor steam. i-temp Advanced. TempOK. 
DripStop. Depósito 400ml. Base em CeraniumGlissée.   
4 sistemas anti-calcário 4AntiCalc.  
“O Ferro de caldeira. Sem caldeira”

Sensixx’x DI90 
ProHygienic

2963686 NOVO 4

Ferros a Vapor

TDA703021A

3000 W. SensorSecure: ferro desliga-se automáticamente 
quando poisado, e aquece rapidamente quando levantado 
novamente. Super-vapor 200gr. Vapor constante: 50 g/min. 
Programa antishine: Programa especial para a protecção 
de tecidos escuros e delicados. i-temp. TempOK. 
DripStop. Depósito 380ml. Base em CeraniumGlissée.  
3 sistemas anti-calcário 3AntiCalc.

Sensixx´x DA70 
AntiShine 2765273 NOVO 4

TDA5029010

2900 W. Super-vapor 190gr. Vapor constante: 45 g/min.  
DripStop. Depósito 350ml.  Base em CeraniumGlissée. 3 
sistemas anti-calcário 3AntiCalc.

Sensixx'x DA50 2909202 NOVO 4

TDA3026010

2600 W. Super-vapor 160gr. Vapor constante: 40 g/min.  
DripStop. Depósito 320ml. Base multi-direccional em 
CeraniumGlissée. 3 sistemas anti-calcário 3AntiCalc.

Sensixx'x DA30 2814773 4

Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Tratamento de tecidos
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Tratamento de tecidos

Ferros a Vapor

TDA1024210

2400 W. SensorSecure: ferro desliga-se automáticamente 
quando poisado, e aquece rapidamente quando levantado 
novamente. Super-vapor 140gr. Vapor constante: 35 g/min.  
DripStop. Depósito 300ml. Base em PalladiumGlissée.  
3 sistemas anti-calcário 3AntiCalc.

Sensixx’x DA10 
SensorSecure •

2865348 NOVO 4

TDA102401C

2400 W. Super-vapor 140gr. Vapor constante: 35 g/min.  
DripStop. Depósito 300ml. Base em PalladiumGlissée.  
3 sistemas anti-calcário 3AntiCalc. Cabo extra longo de  
3 m com articulação flexível e enrolador de cabo para 
fácil arrumação.

Sensixx’x DA10  
CordPlus

TDA102401C •
2777313 NOVO 4

TDA1023010

2300 W. Super-vapor 120gr. Vapor constante: 35 g/min.  
DripStop. Depósito 300ml. Base em PalladiumGlissée.  
3 sistemas anti-calcário 3AntiCalc.

Sensixx´x 
DA10 • 2777085 4

TDA2610

2100 W. Super-vapor 90gr. Vapor constante: 30 g/min.  
DripStop. Depósito 290ml. Base em PalladiumGlissée. 
Duplo sistema anti-calcário 2AntiCalc.

sensixx B1 • 2469492 4

Ferro a Seco

TLB5000

1300 W. Base em PalladiumGlissée. Vaporizador com 
depósito amovível. Leve e de fácil manuseamento.

Ferro de 
engomar a seco

2972183 NOVO 6

Tábua Profissional

TDN1710

3500 W. Função aquecimento: seca a roupa e a cobertura 
durante o engomar e evita a formação de condensação.  
Função sucção: penetração do vapor no tecido e a roupa 
é fixada na tábua para um engomar confortável. Função 
ar soprado: forma um colchão de ar por baixo da roupa, 
ideal para tecidos delicados. Superfície (107 cm x 45 cm) 
com cobertura. Descanso para todos os ferros e 
geradores de vapor (27 x 37 cm). Regulação ajustável  
em 7 posições.

ActiveBoard 2912684 1
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Os aspiradores Bosch  são desenvolvidos 
para suportar as exigências mais elevadas de 
utilização, a fim de satisfazer as expectativas 
de elevada qualidade por trás da marca.
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Aspiração sem igual!
Os aspiradores Bosch não permitem que 
lhes escape qualquer tipo de sujidade.

Pequenos Eletrodomésticos 2017 | 11



12 | Pequenos Eletrodomésticos 2017

Mais rápido a aspirar do que o seu 
animal de estimação a perder pelo.
O seu melhor amigo acabou de ganhar um novo melhor amigo.

Animal 360™: solução especial 
para familias com animais de 
estimação, para todo o tipo de 
superfícies (carpetes, soalhos 
duro, estofos).

Inovadora escova turbo 
ProAnimal. TwinBrush: com 
cerdas pretas para aspirar pó e 
cerdas vermelhas para pelos de 
animais. EasyClean: fácil limpeza 
e manutenção do bocal.

SensorControl System: 
monitorização de desempenho 
através de sensores.
SelfClean System: limpeza 
totalmente automática do filtro.

Resultados minuciosos 
mesmo na limpeza de pelos 
de animais, graças ao 
AirTurbo System.  
Classe de eficácia de limpeza B 
em alcatifas.



Pequenos Eletrodomésticos 2017 | 13

Finalmente! Sem cabo. 
Sem compromissos. O primeiro aspirador sem fios da Bosch com a performance 
de limpeza de um aspirador convencional.

Tecnologia Bosch Lithium-Ion: 
baterias duráveis   e potentes, elevada 
autonomia e reduzido tempo de 
carregamento.

Tecnologia SensorBagless™: 
extremamente potente com a 
mínima manutenção.

Profundos resultados de limpeza 
em todo o tipo de superfícies 
graças à extremamente eficiente 
tecnologia sem saco e escova 
AllFloor HighPower.
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Aspiradores Sem Saco

BGS5ZOOO2

800 W. CEE C. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza B 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó A. 74 dB. 
QuattroPower System. Filtro com membrana GORE™ 
CleanStream® e Hepa lavável. Limpeza automática do 
filtro. Animal 360™: solução especial para familias com 
animais de estimação. Capacidade de depósito 3l.

Sensor 
Bagless™ 

Zoo’o 
ProAnimal

2812168 1

BGS5330S

700 W. CEE A. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza C 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó A. 66 dB. 
QuattroPower System. Filtro com membrana GORE™ 
CleanStream® e Hepa lavável. Limpeza automática do 
filtro. Escova para pavimentos duros. Capacidade de 
depósito 3l.

Sensor 
Bagless™
Relaxx’x 

ProSilence 66

2813028 1

BGC3U330

600 W. CEE A. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza C 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó A. 79 dB. 
SensorControl System: monitorização de desempenho 
através de sensores.QuattroPower System. Filtro Hepa 
lavável. Capacidade de depósito 1,9l. EasyClean System 
para um reduzido esforço de manutenção.

Sensor 
Bagless™ 
Relyy’y 

ProPower

2927794 1

BGC3U131

600 W. CEE A. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza E 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó A. 80 dB. 
SensorControl System: monitorização de desempenho 
através de sensores. QuattroPower System. Filtro Hepa 
lavável. Capacidade de depósito 1,9l. EasyClean System 
para um reduzido esforço de manutenção.

Sensor 
Bagless™ 
Relyy'y

2935768 1

Aspirador Com&Sem Saco

BGL2UB1128

700 W. CEE B. Classe de eficácia de limpeza B em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza E 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó B. 80 dB. 
QuattroPower System. Bag&Bagless: pode ser utilizado 
com ou sem saco. Utiliza um recipiente de pó, para 
redução de custos ou um saco higiénico para o mínimo 
contacto com o pó.

GL-20  
Bag & Bagless

2930459 1

Aspiradores Com Saco

BSGL5333

1200 W. CEE C. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza B 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó A. 74 dB. 
QuattroPower System. Hepa lavável. Animal 360™: 
solução especial para familias com animais de estimação. 
Capacidade saco 5 l.

Zoo’o 
ProAnimal

2930879 NOVO 1

BGL45500

750 W. AAAA: a melhor classificação em todas as 
categorias da etiqueta energética UE. CEE A. Classe de 
eficácia de limpeza A em pavimentos duros. Classe de 
eficácia de limpeza A em alcatifas. Classe de reemissão 
de pó A. 75 dB. QuattroPower System. Filtro Hepa lavável. 
Escova para pavimentos duros. Capacidade saco 5 l.

GL45 ProPer 2982366 NOVO 1

BGL3A222

600 W. CEE A. Classe de eficácia de limpeza A em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza D 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó B. 79 dB. 
QuattroPower System. Escova para pavimentos duros. 
Capacidade de saco 4 l.

GL-30
PureAir

2863627 NOVO 1

Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Limpeza de Pavimentos
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Limpeza de Pavimentos

Aspiradores Com Saco

BGL2UB132

700 W. CEE B. Classe de eficácia de limpeza C em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza E 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó A. 80 dB. 
QuattroPower System. Escova para pavimentos duros.  
Grande capacidade do saco (3,5 l) com design super-leve 
e compacto.

GL-20 2931555 1

BGL2UB110

600 W. CEE B. Classe de eficácia de limpeza D em 
pavimentos duros. Classe de eficácia de limpeza E 
em alcatifas. Classe de reemissão de pó B. 80 dB. 
QuattroPower System. Grande capacidade do saco (3,5 l) 
com design super-leve e compacto.

GL-20
2930251

1

Aspiradores Verticais

BCH6ATH25

25,2 V. Aspirador sem cabo com a performance de 
limpeza de um aspirador de 600 W. Sensor Control: 
sensor mede através de sensores o nível de performance 
garantindo um desempenho de limpeza consistente e 
mínima manutenção. AllFloor HighPower Brush: escova 
eléctrica para um elevado desempenho em todo o tipo de 
superfícies.Bosch Lithium-Ion Technology

Athlet 25.2V 2780719 NOVO 1

BBH22041

20,4 V. 2in1: aspirador vertical e aspirador de mão. 
Recarregável e sem fio. Escova eléctrica Turbo rotativa. 
Autonomia: até 44 min. Bastante leve (apenas 3,1Kg), 
ergonómico e dobrável, permitindo fácil manuseio. 
Mantem-se em pé, sem suporte e sem apoio. Tecnologia 
de bateria NiMH. Capacidade do depósito: 300 ml.

Readyy'y 20.4V 2841052 1

BBHMOVE4N

18 V. 2in1: aspirador vertical e aspirador de mão. 
Recarregável e sem fio. Escova eléctrica Turbo rotativa. 
Autonomia: até 36 min. Bastante leve (apenas 3,2Kg), 
ergonómico e dobrável, permitindo fácil manuseio. 
Mantem-se em pé, sem suporte e sem apoio. Tecnologia 
de bateria NiMH. Capacidade do depósito: 300 ml.

move 2in1 18V 2937427 1

Aspiradores de Mão

BKS4053

18 V. Recarregável e sem fio. Sem saco. Aspira sujidade 
sólida e líquida. Capacidade de depósito para líquidos 40 
ml. Capacidade de depósito para pó 300 ml. Conjunto de 
3 acessórios: bocal para fendas, escova para tapetes e 
bocal para aspirar líquidos. Peso 1,3kg.

18V Wet&Dry 2767369 6

BKS4043

14,4 V. Recarregável e sem fio. Sem saco. Aspira sujidade 
sólida e líquida. Capacidade de depósito para líquidos 40 
ml. Capacidade de depósito para pó 300 ml. Conjunto de 
3 acessórios: bocal para fendas, escova para tapetes e 
bocal para aspirar líquidos. Peso 1,3kg. 

14,4V Wet&Dry 2568409 6
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Especialistas de cozinha
O ingrediente perfeito para  a sua receita? 
Anos de experiência.

Graças à vasta gama de cozinha, a Bosch 
vai responder às suas necessidades. 
Independentemente do produto a 
qualidade é uma constante.
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Inovador robô de cozinha OptiMum. 
O ideal para resultados sempre 
perfeitos.
Graças à balança integrada, todos os ingredientes da sua receita  
podem ser pesados na taça, com precisão.

OptiMUM
Resultados perfeitos graças ao 3D 
PlanetaryMixing. Nenhum alimento 
ficará preso nas laterais da taça. A taça 
de grande dimensão em aço inoxidável 
com 5,5 litros de capacidade e duas asas 
garante uma fácil e prática utilização.

Consiga a consistência perfeita em 
massa de levedura, creme e claras 
de ovo - graças aos programas 
automáticos do inteligente 
SensorControl Plus. Também com 
temporizador integrado.

Massa perfeitamente trabalhada 
graças ao potente motor de 1500 W 
e smart dough sensor. Elevada 
durabilidade graças ao corpo totalmente 
em metal. Versátil com acessórios 
profissionais.
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Inspirada na sua imaginação.
O robô de cozinha perfeito para tornar as suas  
melhores receitas numa realidade.

A massa é misturada na perfeição na 
taça espaçosa de 3,9 l em aço inoxidável. 
Forma especial do interior da taça  
e 3D Planetary Mixing para até 2,7 kg  
de massa.

O  robô de cozinha que processa 
rapidamente grandes quantidades  
de ingredientes graças ao potente  
motor de 1000 W.

Grande versatilidade.  
Grande versatilidade graças a elevado 
número de acessórios incluídos  
e opcionais.

Escolha a sua:
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MaxoMix: máxima potência 
para profissionais da cozinha. 

O pé da MaxoMixx QuattroBlade Pro™ permite movimentos livres, 
sem efeito de sucção e tritura os alimentos para que tenha  
os resultados mais cremosos possíveis.

Elevada qualidade: varinha com corpo 
e pé em aço inoxidável para resultados 
profissionais.

Robusta, extremamente potente  
e versátil graças ao motor até 800 W  
e ao extenso número de acessórios 
incluídos.

Acessórios de elevada qualidade, 
tal como um processador de alimentos 
multifuncional transforma a sua varinha 
num pequeno robô de cozinha.

Resultados perfeitos: 12 velocidades, 
botão turbo e lâmina QuattroBlade Pro.
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A liquidificadora mais silenciosa  
da Bosch.
Batidos deliciosos, sopas de fazer água na boca, gelo picado:
A SilentMixx da Bosch oferece tudo isto, mas sem ruido.

Graças ao inovador 
sistema Noise 
Reduction System,  

a SilentMixx é a liquidificador 
mais silencioso da Bosch.

As lâminas Easy KlickKnife 
garantem os melhores 
resultados e podem ser 
removidas muito facilmente 
para a sua limpeza.

Jarro ThermoSafe,  
alimentos quentes e 
bebidas frias de forma 

segura e silenciosa.

800 W: motor potente para todo 
o tipo de utilizações
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Robôs de Cozinha

MUM9YX5S12

1500 W. 7 velocidades, Turbo. Corpo totalmente em 
metal. Sistema de mistura 3D PlanetaryMixing e taça c/ 
asas espaçosa de 5,5l em inox para até 3,5kg de mistura 
p/ bolos. SensorControl Plus: resultados perfeitos c/ 
pressionar de um único botão -  para quando o resultado 
perfeito é obtido. Smart Dough Sensor para velocidade 
de mistura sempre constante. Balança e temporizador 
integrados. Recolha auto de cabo. set-Patisserie e 
liquidificador 1,75l vidro ThermoSafe.Grande quantidade 
de acessórios opcionais.

OptiMUM 2938257 NOVO 1

MUM9Y35S12

1500 W. 7 velocidades, Turbo. Corpo em metal. Sistema 
de mistura 3D PlanetaryMixing e taça espaçosa de 5,5l 
em inox para até 3,5kg de mistura p/ bolos. Smart Dough 
Sensor para velocidade de mistura sempre constante. 
Set-Patisserie e liquidificador 1,75l vidro ThermoSafe.
Grande quantidade de acessórios opcionais.

OptiMUM 2957937 NOVO 1

MUM58243

1000 W.  7 velocidades, Turbo.Sistema de mistura 
3D PlanetaryMixing e taça espaçosa de 3,9 l em aço 
inoxidável para até 2,7 kg de massa para bolos. Inclui: 
set-Patisserie (conjunto de acessórios para mexer, bater 
e amassar),  Inclui: set-Patisserie (conjunto de acessórios 
para mexer, bater e amassar), triturador contínuo e três 
discos, liquidificador 1,25l, espremedor de citrinos e taça 
adicional em plástico. Grande variedade de acessórios 
opcionais.

MUM5 
CreationLine

2903965 NOVO 1

MUM58020

1000 W.  7 velocidades, Turbo.Sistema de mistura 
3D PlanetaryMixing e taça espaçosa de 3,9 l em aço 
inoxidável para até 2,7 kg de massa para bolos. Inclui: 
set-Patisserie (conjunto de acessórios para mexer, bater 
e amassar),  Inclui: set-Patisserie (conjunto de acessórios 
para mexer, bater e amassar), triturador contínuo e 
três discos e liquidificador 1,25l. Grande variedade de 
acessórios opcionais.

MUM5 
CreationLine 

mint turquoise
2904023 NOVO 1

MUM58720

1000 W.  7 velocidades, Turbo.Sistema de mistura 
3D PlanetaryMixing e taça espaçosa de 3,9 l em aço 
inoxidável para até 2,7 kg de massa para bolos. Inclui: 
set-Patisserie (conjunto de acessórios para mexer, bater 
e amassar),  Inclui: set-Patisserie (conjunto de acessórios 
para mexer, bater e amassar), triturador contínuo e 
três discos e liquidificador 1,25l. Grande variedade de 
acessórios opcionais.

MUM5 
CreationLine 

deep red
2903880 NOVO 1

MUM4856EU

600 W. 4 velocidades, Turbo. Sistema de mistura 3D 
Multi-motion-drive e taça espaçosa de 3,9 l em aço 
inoxidável para até 2kg de massa para bolos.  Inclui: set-
Patisserie (conjunto de acessórios para mexer, bater e 
amassar), triturador contínuo e três discos para triturar, 
ralar e cortar, liquidificador em vidro, espremedor de 
citrinos, picador de carne e suporte para acessórios. 
Grande variedade de acessórios opcionais.

MUM4 2646619 NOVO 1

Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Robôs de Cozinha

MUM4407

500 W. 4 velocidades, Turbo.  Sistema de mistura 3D 
Multi-motion-drive e taça espaçosa de 3,9 l em aço 
inoxidável para até 2kg de massa para bolos. Inclui: set-
Patisserie (conjunto de acessórios para mexer, bater e 
amassar). Grande variedade de acessórios opcionais.

MUM4 
ProfiMixx 44 2761145 1

MUM4405

500 W. 4 velocidades, Turbo.  Sistema de mistura 3D 
Multi-motion-drive e taça espaçosa de 3,9 l em aço 
inoxidável para até 2kg de massa para bolos. Inclui: set-
Patisserie (conjunto de acessórios para mexer, bater e 
amassar). Grande variedade de acessórios opcionais.

MUM4 
ProfiMixx 44 2245737 1

Processadores de Alimentos

MCM68840

1250 W. +40 funções graças à grande variedade de 
acessórios incluídos e opcionais. 2 velocidades, Turbo. 
Inclui: taça de mistura 3,9 l, discos reversíveis para cortar 
(grosso e fino) e para ralar (grosso e fino), acessório para 
amassar, lâmina multifuncional, jarro liquidificador 1,5 l, 
espremedor citrinos, vara para bater.

MCM6 
MultiTalent

2736792 1

MCM3501M

800 W. +50 funções graças à grande variedade de 
acessórios incluídos e opcionais. 2 velocidades+função 
momento. Processador com lâminas MultiLevel6: 
excelentes resultados graças a 3 lâminas duplas. Inclui: 
recipiente transparente com 2.3 l para 500 g de farinha + 
ingredientes (máximo 0.8 kg de massa), discos reversíveis 
em inox p/ cortar (grosso e fino) e para ralar (grosso 
e fino), picador, moinho, acessório p/ amassar, disco 
batedor p/ chantilly e bater claras, liquidificador.

MultiTalent 3 2853376 1

MCM3201B

800 W. +30 funções graças à grande variedade de 
acessórios incluídos e opcionais. 2 velocidades+função 
momento. Misturador com lâminas MultiLevel6: 
excelentes resultados graças a três lâminas duplas. Inclui: 
recipiente transparente com 2.3 l para 500 g de farinha + 
ingredientes (máximo 0.8 kg de massa), discos reversíveis 
em inox para cortar (grosso e fino) e para ralar (grosso 
e fino), disco batedor para chantilly e bater claras, jarro 
liquidificador.

MultiTalent 3 2853352 1

Picador de Carne

MFW3850B

Potência de bloqueio do motor: 1800 W para obtenção de 
carne processada no mínimo tempo possível (2 kg/min). 
Potência de consumo: 500 W. Compacto e multifuncional 
com mais de 20 funções incluídas. 2 velocidades. Inclui 
discos: 2,7 / 4 / 8, acessório para enchidos, acessório 
para quibes, espremedor de citrinos, triturador com 4 
acessórios para: cortar, ralar batatas, ralar de forma fina e 
ralar de forma grossa.

CompactPower 2876368 NOVO 2
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Picadores

MMR15A1

550 W. Função pulse. Capacidade 1500 ml. Copo em 
vidro apto para o microondas e máquina de lavar loiça. 
Inclui disco para bater e lâmina para picar gelo.

Picador 
Universal

2742298 NOVO 1

MMR08A1

400 W. Função pulse. Capacidade 800 ml. Copo em 
plástico apto para o microondas e máquina de lavar loiça. 
Inclui disco para bater.

Picador 
Universal •

2742816 1

Varinhas

MSM88190

800 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora 
de 4 cortes QuattroBladePro. Selector de 12 níveis 
de velocidade, Turbo. Silenciosa. Ergonómica. Inclui: 
processador de alimentos multi-funcional, picador, vara 
para bater, copo misturador. Cabo flexivel em forma de 
espiral.

MaxoMixx • 2764399 1

MSM87165

750 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora 
de 4 cortes QuattroBladePro. Selector de 12 níveis 
de velocidade, Turbo. Silenciosa. Ergonómica. Inclui: 
acessório para puré ProPuree, picador XL, vara para 
bater, copo misturador. Cabo flexivel em forma de espiral.

MaxoMixx • 2764306 1

MSM87140

750 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora 
de 4 cortes QuattroBladePro. Selector de 12 níveis de 
velocidade, Turbo. Silenciosa. Ergonómica. Inclui: picador 
XL, copo misturador. Cabo flexivel em forma de espiral.

MaxoMixx • 2764245 4

MSM88110

800 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora 
de 4 cortes QuattroBladePro. Selector de 12 níveis de 
velocidade, Turbo. Silenciosa. Ergonómica. Inclui: copo 
misturador. Cabo flexivel em forma de espiral.

MaxoMixx • 2764337 6
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Varinhas

MSM67140

750 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade. 
Selector de 12 níveis de velocidade, Turbo. Silenciosa. 
Ergonómica. Inclui: picador XL, copo misturador. 

ErgoMixx • 2732213 4

MSM66120

600 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade. 
Selector de 12 níveis de velocidade, Turbo. Silenciosa. 
Ergonómica. Inclui: picador, copo misturador.  

ErgoMixx • 2681450 6

MSM2620B

600 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade. 
Silenciosa. Leve e com pega ergonómica. Operação sem 
salpicos. Inclui: picador, copo misturador.  

CleverMixx • 2921938 6

MSM67110

750 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade. 
Selector de 12 níveis de velocidade, Turbo. Silenciosa. 
Ergonómica. Inclui: copo misturador. 

ErgoMixx • 2746883 6

MSM66110

600 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade. 
Silenciosa. Ergonómica. Inclui: copo misturador.  

ErgoMixx • 2678160 6

MSM2610B

600 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade. 
Silenciosa. Leve e com pega ergonómica. Operação sem 
salpicos. Inclui: copo misturador.

CleverMixx • 2921945 6
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Varinhas

MSM24100

400 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade. 
Silenciosa. Leve e com pega ergonómica. Operação sem 
salpicos. Inclui: copo misturador.  

CleverMixx • 2941554 6

MSM6B100

280 W. Pé anti-salpicos desmontável em plástico e 
resistente ao calor.

MSM6 • 2420110 6

Batedeiras

MFQ4730

575 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo.  Motor 
potente, leve e silencioso. Extremamente silenciosa 
Super-Silent. Possibilidade de encaixar um pé de varinha. 
Inclui: varas para bater FineCreamer e varas para 
amassar. 

Home 
Professional
FineCreamer

2860275 4

MFQ36460

450 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo.  
Ergonómica. Possibilidade de encaixar um pé de varinha. 
Inclui: taça rotativa com 2,8 l de volume, varas para bater 
e varas para amassar. 

ErgoMixx 2723075 1

MFQ4030

500 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo.  Motor 
potente, leve e silencioso. Extremamente silenciosa 
Super-Silent. Possibilidade de encaixar um pé de varinha. 
Inclui: varas para bater FineCreamer e varas para 
amassar. 

Styline
FineCreamer

2556840 4

MFQ36400

450 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo.  
Possibilidade de encaixar um pé de varinha. Inclui: varas 
para bater e varas para amassar. 

ErgoMixx 2718491 4
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Batedeiras

MFQ22100

375 W. Selector de 4 níveis de velocidade, Turbo. Inclui: 
varas para bater e varas para amassar. 

CleverMixx • 2944388 NOVO 4

MFQ3010

300 W. Selector de 2 níveis de velocidade, Turbo. Inclui: 
varas para bater e varas para amassar. 

MFQ30 • 2439808 4

Fiambreiras

MAS6151M

110 W. Ajuste de precisão da espessura até 15 mm. 
Corpo em metal. Lâmina 2em1 MultiCut em aço 
inoxidável corta na perfeição todos os alimentos. Função 
Pulse. Interruptor de segurança. Protecção para os dedos 
e bandeja para recolha dos alimentos.

Fiambreira 2925264 1

MAS4000W

100 W. Ajuste de precisão da espessura até 17 mm. 
Lâmina universal serrilhada em aço inoxidável ideal para 
todos os diferentes tipos de alimentos.
Função Pulse. Interruptor de segurança. Protecção para 
os dedos e bandeja para recolha dos alimentos.

Fiambreira 2925233 1

Grelhador de Placas

TFB4402V

1800 W. Grande superfície: 328 x 238mm. Placas anti-
aderentes e amovíveis. Multifuncional: grelhador de 
placas com aquecimento superior e inferior para grelhar, 
gratinar e manter quente. Grelhas inclinadas com canais 
de drenagem da gordura para o interior de bandejas, para 
alimentos mais saudáveis. 

Grelhador  
de placas

2685984 3

TFB3302V

1800 W. Grande superfície: 310 x 220mm. Placas 
anti-aderentes e amovíveis. Grelhador de placas com 
aquecimento superior e inferior para grelhar, gratinar 
e manter quente. Três posições de grelhar: fechado, 
grelhador de mesa ou forno.

Grelhador  
de placas

2685977 3
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Liquidificadores

MMB66G3M

900 W. A liquidificadora mais silenciosa da Bosch - agora 
com programa HighSpeed. Jarro em vidro ThermoSafe 
(2,3l) para uma preparação segura de sopas quentes 
e bebidas frias. Lâminas em aço inoxidável EasyKlick 
Knife de fácil limpeza: precisão a cortar, picar e misturar. 
3 programas automáticos para gelo picado, picar 
ingredientes e HighSpeed. Inclui: picador e filtro para 
smoothies sem sementes e leite de soja.

SilentMixx Pro 2968827 NOVO 1

MMB65G0M

800 W. A liquidificadora mais silenciosa da Bosch. Jarro 
em vidro ThermoSafe (2,3l) para uma preparação segura 
de sopas quentes e bebidas frias. Lâminas em aço 
inoxidável KlickKnife de fácil limpeza: precisão a cortar, 
picar e misturar. 2 programas automáticos para gelo 
picado e bebidas.

SilentMixx 2855417 1

MMB42G0B

700 W. Extremamente silenciosa. Jarro em vidro 
ThermoSafe (2,3l) para uma preparação segura de sopas 
quentes e bebidas frias. Lâminas em aço inoxidável 
KlickKnife de fácil limpeza: precisão a cortar, picar e 
misturar. Apto para picar gelo.

SilentMixx 2855356 1

MMBM7G3M

Designers by Bosch. O ícon de design entre os 
liquidificadores. 350 W. Jarro em vidro ThermoSafe (600 
ml) para uma preparação segura de sopas quentes e 
bebidas frias. Lâminas em aço inoxidável KlickKnife de 
fácil limpeza. Copo Tritan 2Go (500 ml) que permite 
transporte de bebida. Picador Tritan (200 ml) para picar 
pequenas quantidades de ervas, frutos secos, etc.

Designers  
by Bosch.

2934570 NOVO 6

Espremedores de Citrinos

MCP72GMB

Designers by Bosch. VitaStyle Citro. O ícon de design 
entre os espremedores de citrinos. 40 W. Jarro de 
vidro com 1.000 ml de capacidade. Apto para pequenas 
quantidades. Pode ser utilizado sem o jarro de vidro. 
Excelentes resultados graças ao movimento do cone em 
ambos os sentidos.

Designers  
by Bosch.

VitaStyle Citro
2873688 NOVO 1

MCP3000

25 W. Cone universal para citrinos grandes e pequenos. 
Movimento rotativo em ambos os sentidos para máxima 
extracção de sumo. Grande depósito de sumo com 800 
ml de capacidade e indicador de nível.

Espremedor  
de citrinos 

Bosch •
2329383 1
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Máquinas Café Filtro

TKA8011

1160 W. Jarro em vidro com capacidade 1,25l para 
10/15 chávenas. Sistema antigota. "Volume Automatic" 
proporciona um aroma ideal, mesmo na preparação de 
pequenas quantidades. "Dual Heating System": regulação 
optima de temperatura. Desligar automático de segurança 
após duas horas.

Styline 2594958 2

TKA6A683

1200 W. Corpo em aço inoxidável. Jarro termico em aço 
inoxidável com capacidade 1,15l para 8/12 chávenas. 
Sistema antigota. Botão Aroma+ para seleção de aroma 
de café. Programa de descalcificação EasyDescale3. 
Desligar automático ao ferver para maior segurança.

ComfortLine 2874562 NOVO 4

TKA6A041

1200 W. Jarro em vidro com capacidade 1,25l para 
10/15 chávenas. Sistema antigota. Botão Aroma+ para 
seleção de aroma de café. Programa de descalcificação 
EasyDescale3. Desligar automático aos 20, 40 ou 60 
minutos (selecionável).

ComfortLine 2874340 NOVO 4

TKA3A031

1100 W. Jarro em vidro com capacidade 1,25l para 10/15 
chávenas. Sistema antigota. Função manter quente. 
Desligar automático de segurança após duas horas.

Compact Class 
Extra

2717166 4

Moinho de Café

MKM6000

180 W. Depósito para 75g de grão de café. Lâmina em aço 
inoxidável. Sistema de segurança.

Moinho de café 
Bosch • 2002002 4

Jarro Eléctrico

TWK8611P

2400 W Sem fio. Capacidade 1,5L. Resistência oculta. 
Função "TemperatureControl": regulação da temperatura 
a 70ºC, 80ºC, 90ºC e 100ºC. Função "Keep Warm". 
Desligar automático quando a água está a ferver e assim 
que a tampa é aberta.

Styline • 2824628 4
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Jarros Eléctricos

TWK6A813

2400 W. Sem fio. Jarro electrico em aço inoxidável. Sem 
fio. Capacidade 1,7 l. Resistência oculta. Triplo sistema 
de segurança: desligar automático ao ferver, protecção 
contra sobreaquecimento e funcionamento em vazio, 
desligar automático ao levantar da base.

ComfortLine • 2880303 NOVO 4

TWK6A011

2400 W. Sem fio. Capacidade 1,7 l. Resistência oculta. 
Triplo sistema de segurança: desligar automático 
ao ferver, protecção contra sobreaquecimento e 
funcionamento em vazio, desligar automático ao levantar 
da base.

ComfortLine • 2880211 NOVO 4

TWK3A011

2400 W. Sem fio. Capacidade 1,7 l. Resistência oculta. 
Triplo sistema de segurança: desligar automático 
ao ferver, protecção contra sobreaquecimento e 
funcionamento em vazio, desligar automático ao levantar 
a tampa.

CompactClass • 2717616 4

Centrifugadoras

MES4000

1000 W. Corpo em aço inoxidável. Lâmina em 
cerâmica e filtro em aço inoxidável eletropolido para 
máxima extracção de sumo e fácil limpeza. Bocal de 
enchimento profissional extra-largo (84 mm), pelo que 
não e necessário pré-cortar. Depósito para sumo com 
capacidade 1,5 l e separador de espuma. Depósito 
amovível para a polpa, com 3 l de capacidade. Sistema 
antigotas. Sistema de segurança.

VitaJuice 4 2770048 1

MES3500

700 W. Corpo em aço inoxidável. 2 velocidades. Bocal 
de enchimento extra largo (73 mm), pelo que não 
e necessário pré-cortar. Depósito para sumo com 
capacidade 1,25 l. Depósito amovível para a polpa, 
com 2 l de capacidade. Sistema antigotas. Sistema de 
segurança.

Centrifugadora 
Bosch

2812137 1

MES25A0

700 W. 2 velocidades. Bocal de enchimento extra largo 
(73 mm), pelo que não e necessário pré-cortar. Depósito 
para sumo com capacidade 1,25 l. Depósito amovível 
para a polpa, com 2 l de capacidade. Sistema antigotas. 
Sistema de segurança.

Centrifugadora 
Bosch

2812151 1
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cozinha

Torradeiras

TAT8611

860 W. 2 aberturas para duas fatias de pão. AutoHeat 
Control: sensor electrónico para uma tostagem constante 
e sempre perfeita. Mirror Heating: aquecimento através 
de vidro de quartzo, para uma tostagem suave e uniforme. 
Regulação digital do grau de tostagem. Centragem 
automática do pão. Função descongelar. Função 
aquecimento. Função memória. Corpo frio. Suporte para 
pãezinhos integrado.

Styline • 2594934 4

TAT6A803

1090 W. Torradeira em aço inoxidável. 1 abertura larga 
para uma fatia de pão comprida ou duas fatias pequenas. 
Regulação do grau de tostagem. Sensor electrónico para 
uma tostagem uniforme. Centragem automática do pão. 
Função descongelar. Função reaquecimento. Corpo frio. 
Suporte para pãezinhos em aço inoxidável.

ComfortLine • 2880181 NOVO 4

TAT6A001

1090 W. 1 abertura larga para uma fatia de pão comprida 
ou duas fatias pequenas. Regulação do grau de tostagem. 
Sensor electrónico para uma tostagem uniforme. 
Centragem automática do pão. Função descongelar. 
Função aquecimento. Corpo frio. Suporte para pãezinhos 
em aço inoxidável. 

ComfortLine • 2880099 NOVO 4

TAT6A111

1090 W. 2 aberturas para duas fatias de pão. Regulação  
do grau de tostagem. Sensor electrónico para uma 
tostagem uniforme. Centragem automática do pão. 
Função descongelar. Função aquecimento. Corpo frio. 
Suporte para pãezinhos em aço inoxidável.

ComfortLine • 2879475 NOVO 4

TAT3A001

980 W. 1 abertura larga para uma fatia de pão comprida 
ou duas fatias pequenas. Regulação electrónica do grau 
de tostagem. Sensor electrónico para uma tostagem 
uniforme. Centragem automática do pão. Função 
descongelar. Função aquecimento. Corpo frio. Suporte 
para pãezinhos integrado em aço inoxidável.

CompactClass • 2717555 4

TAT3A011

980 W. 2 aberturas para duas fatias de pão. Regulação 
electrónica do grau de tostagem. Sensor electrónico para 
uma tostagem uniforme. Centragem automática do pão. 
Função descongelar. Função aquecimento. Corpo frio. 
Suporte para pãezinhos integrado em aço inoxidável.

CompactClass • 2717098 4
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A beleza Bosch.
A nossa paixão pela sua saúde e 
pelo penteado perfeito.

Os  produtos da Bosch têm a máxima 
preocupação em conseguir os resultados 
perfeitos garantindo, ao mesmo tempo, 
o melhor para a sua saúde e bem estar.
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Suave e saudável,  
graças à tecnologia KeratinAdvance. 
Nova  tecnologia KeratinAdvance: protege a proteína queratina, mantendo saudável  
a estrutura celular do cabelo.

Alisamento perfeito e suave 
graças à inovadora DualZone 
Technology com proteção de 
calor integrada.

A Keratin Protect Zone  
com efeito anti-frizz evita que  
o cabelo sobreaqueça e que 
fique seco durante o processo 
de alisamento.

Color&Care Formula: 
Proporciona um cabelo forte  
e saudável e simultaneamente 
uma cor brilhante e duradoura.

Alisador com placas  
de aquecimento largas, 
flutuantes e flexíveis  
com revestimento  
Cerâmico Diamante,  
para um alisamento suave. 

KeratinAdvance Technology: 
protege a proteína queratina, 
mantendo saudável a estrutura 
celular do cabelo.
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O seu estilo começa aqui.
Conheça o primeiro alisador de cabelo masculino da Bosch.

Placas com revestimento 
cerâmico e ideais para  
cabelos curtos.  

Tamanho compacto permite 
fácil transporte no saco do 
ginásio ou na mochila para 
utilizar sempre que necessite. 
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Pelos seus objetivos.  
Pela sua saúde e bem-estar.
Acompanhe os resultados do seu estilo de vida saudável  
com a balança desportiva Bosch.

Mostrador  
para acompanhamento  
das tendências de todos  

os valores corporais.

Reconhecimento 
automático de utilizador  
(10 utilizadores).

Display de BMI  
(Indicador de massa muscular)
Indicador de massa óssea
Análise de água corporal.

EasyStepOn: Ao subir  
para a balança, esta é 
activada automáticamente.

Auto Person

Easy StepOn
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cuidados Pessoais

Massajador de Pés

PMF2232

65 W. 3 funções: massagem por vibração, massagem por 
bolhas, função manter água quente. Centro de pedicure 
motorizado com 3 acessórios: esfera de massagem, pedra 
pomes e escova de massagem.

Massajador de 
pés Bosch

2568775 2

Balanças WC

PPW2360

Balança electrónica Interpreta e analisa todos os 
valores corporais. Mostrador para acompanhamento 
das tendências de todos os valores corporais. Modo 
desportivo. 10 memórias com reconhecimento automático 
de utilizador. Superfície: 34,7 cm x 34,7 cm. Display XXXL: 
124 x 77 mm. Capacidade máxima 180 kg. Precisão de 
pesagem: 100 g. 4 sensores de peso. Desligar automático.

Axxence 
Analysis 

Graphic •
2621081 4

PPW4212

Balança electrónica com display e interpretação de índice 
de massa corporal (BMI). Superfície em vidro. 6 memórias 
com reconhecimento automático de utilizador. Superfície: 
30 cm x 30 cm. Display XXL: 91 x 40 mm. Design extra fino 
21mm. Capacidade máxima 180 kg. Precisão de pesagem: 
100 g. 4 sensores de peso. Desligar automático.

Axxence 
StepOn
BMI •

2935492 NOVO 4

PPW3401

Superfície em vidro. Superfície: 30 cm x 30 cm. Design 
ultra fino: 21 mm. Visor XXL: 91 x 40 mm. Capacidade 
máxima 200 kg. Precisão de pesagem: 100 g. 4 sensores 
de peso. EasyStepOn: ao subir para a balança, esta é 
activada automaticamente. Desligar automático.

AxxenceStyle • 2862880 4

PPW3300

Superfície em vidro. Superfície: 34,3 cm x 34,7 cm. 
Design ultra fino: 19 mm. Visor XXL: 91 x 40 mm. 
Capacidade máxima 150 kg. Precisão de pesagem: 100 g. 
4 sensores de peso. EasyStepOn: ao subir para a balança, 
esta é activada automaticamente. Desligar automático.

AxxenceSlim 
Line • 2516400 4

PPW4201

Superfície em vidro. Superfície: 30 cm x 30 cm. Visor XXL: 
91 x 40 mm. Capacidade máxima 180 kg. Precisão de 
pesagem: 100 g. 4 sensores de peso. Desligar automático.

Axxence 
StepOn • 2871868 4
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cuidados Pessoais

Alisador de Cabelo Homem

PHS1151

17 W. QuiffStyle: o primeiro alisador masculino da 
Bosch. Penteados perfeitos para Homem. Placas com 
revestimento cerâmico e ideais para cabelos curtos. 
Distribuição de calor uniforme. Pronto a utilizar em 25 
segundos. Tamanho compacto permite fácil transporte no 
saco do ginásio ou na mochila para utilizar sempre que 
necessite.

QuiffStyle • 2794532 1

Alisadores de Cabelo

PHS5947

44 W. KeratinAdvance Technology: protege a proteína 
queratina, mantendo saudável a estrutura celular do 
cabelo. DualZone-Technology: alisar o cabelo sem o 
danificar. A Performance Zone alisa o cabelo, enquanto 
que a Keratin Protect Zone evita que sobreaqueça e que 
fique seco. Placas de aquecimento largas, flutuantes e 
flexíveis  com revestimento Cerâmico Diamante, para 
um alisamento suave. Temperatura 100-200 °C. Rápido 
aquecimento: 30 seg.

Keratin 
Advance 
Protect •

2864754 4

PHS5263

55 W. Placas largas anodizadas: extra duráveis, mais 
resistentes a químicos de produtos de tratamento capilar, 
proporcionam uma distribuição homogénia de calor para 
um maior cuidado com o cabelo e alisamento mais suave. 
Tecnologia Quattro Ion com potenciador de brilho 3D: 4 
geradores de iões para um cabelo com mais brilho, mais 
macio e sedoso e mais fácil de pentear. Temperatura 140-
200 °C. Rápido aquecimento: 30 segundos. 

BrilliantCare 
Quattro-Ion • 2695488 4

PHS2101B

31 W. Placas anodizadas: extra duráveis, mais resistentes 
a químicos de produtos de tratamento capilar, 
proporcionam uma distribuição homogénia de calor para 
um maior cuidado com o cabelo e alisamento mais suave. 
Alisamento a 200ºC constante. Rápido aquecimento: 45 
segundos. Pontas arredondadas para caracóis.

BlackStyle • 2709178 4

Modeladores de Cabelo

PHC5363

39 W. Tubo com 19 mm de diâmetro para caracóis 
perfeitos. Revestimento cerâmico para utilização suave 
e distribuição de calor uniforme. Tecnologia Quattro Ion 
com potenciador de brilho 3D: 4 geradores de iões para 
um cabelo com mais brilho, mais macio, e mais fácil 
de pentear.  3 ajustes de temperatura para regulação 
individual. Rápido aquecimento: 60 segundos.

BrilliantCare 
Quattro-Ion • 2695457 4

PHA5363

700 W. Escovas anodizadas para um penteado mais 
suave, com mais volume, brilho e durabilidade. Tecnologia 
Quattro Ion com potenciador de brilho 3D: 4 geradores 
de iões para um cabelo com mais brilho, mais macio, 
e mais fácil de pentear. Interruptor combinado para 2 
opções de fluxo de ar e 3 ajustes de temperatura. Botão 
para ar frio. Acabamento SoftTouch.

BrilliantCare 
Quattro-Ion • 2695426 4
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Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cuidados Pessoais

Escova Iónica

PHB5363

Tecnologia Quattro Ion com potenciador de brilho 3D: 
4 geradores de iões para um cabelo com mais brilho, 
mais macio e sedoso e mais fácil de pentear. Sistema em 
3 fases: cabelos desembaraçados com efeito anti-frizz, 
escovagem suave, efeito brilho 3D. Cerdas de elevada 
qualidade permitem um pentear suave e preciso. Desligar 
automático após 5 minutos.

BrilliantCare 
Quattro-Ion • 2864266 4

Secadores de Cabelo

PHD9948

2400 W. Motor AC profissional. Secagem extra rápida: 
elevado fluxo de ar 91m³/h e elevada velocidade de 
secagem 6,1 g/min. Gerador de iões. Botões separados 
para controlo de temperatura e velocidade. 3 posições 
de temperatura e 2 velocidades. Botão para ar frio. Inclui: 
concentrador de ar extra-fino, difusor. Rede de protecção 
da entrada de ar amovível para fácil limpeza. Protecção 
de temperatura. Tamanho do cabo de ligação: 3m. 
Acabamento SoftTouch.

ProSalon 
Supreme 

PowerAC •
2962399 NOVO 4

PHD7962DIC

2500 W. Motor AC profissional. PowerCare Technology: 
secagem 20% mais rápida. Gerador de iões. Botões 
separados para controlo de temperatura e velocidade. 
3 posições de temperatura e 2 velocidades. Botão 
para ar frio.  DIstribuição de calor homogénea. Inclui: 
concentrador de ar extra-fino, difusor. Rede de protecção 
da entrada de ar amovível para fácil limpeza. Protecção 
de temperatura. 

Classic  
Coiffeur • 2940144 NOVO 4

PHD5987

2200 W. KeratinAdvance Technology: protege a queratina 
do cabelo para manter saudável a sua estrutura celular. 
Gerador de iões duplo. "Colour Saving" para cabelo mais 
saudável e efeito mais duradouro da coloração. Botões 
separados para controlo de temperatura e velocidade. 
3 posições de temperatura e 2 velocidades. Botão para 
ar frio.  Inclui: concentrador de ar, difusor. Rede de 
protecção da entrada de ar amovível para fácil limpeza. 
Protecção de temperatura. 

Keratin 
Advance • 2750873 4

PHD5767

2000 W. Tecnologia Quattro Ion com potenciador de 
brilho 3D: 4 geradores de iões para um cabelo com 
mais brilho, mais macio, e mais fácil de pentear. Botões 
separados para controlo de temperatura e velocidade. 
3 posições de temperatura e 2 velocidades. Botão para 
ar frio.  Inclui: concentrador de ar, difusor. Rede de 
protecção da entrada de ar amovível para fácil limpeza. 
Protecção de temperatura. 

BrilliantCare 
Quattro-Ion • 2694955 4

PHD7961

2300 W. Motor AC profissional. PowerCare Technology: 
secagem 20% mais rápida. Gerador de iões. Botões 
separados para controlo de temperatura e velocidade. 
3 posições de temperatura e 2 velocidades. Botão 
para ar frio.  DIstribuição de calor homogénea. Inclui: 
concentrador de ar extra-fino. Rede de protecção da 
entrada de ar amovível para fácil limpeza. Protecção de 
temperatura. 

Classic  
Coiffeur • 2790572 4



40 | Pequenos Eletrodomésticos 2017

Referência Características 
principais Série Código EAN 424200 Obs. Un. 

caixa

Cuidados Pessoais

Secadores de Cabelo

PHD5962

2200 W. Gerador de iões. Botões separados para controlo 
de temperatura e velocidade. 3 posições de temperatura 
e 2 velocidades. Botão para ar frio.  Inclui: concentrador 
de ar, difusor. Rede de protecção da entrada de ar 
amovível para fácil limpeza. Protecção de temperatura. 

PureStyle • 2711430 4

PHD2511B

1800 W. Botões separados para controlo de temperatura 
e velocidade. 3 posições de temperatura e 2 velocidades. 
Botão para ar frio.  Inclui: concentrador de ar. Protecção 
de temperatura.

BlackStyle • 2709116 4

PHD1151

1200 W. Especialmente indicado para viagens. Bitensão 
para utilização em todo o mundo: 110-120 volt / 220-240 
volt. 2 posições de temperatura e 2 velocidades. Pega 
rebatível. Inclui: concentrador. Rede de protecção da 
entrada de ar.

Style to Go • 2794402 6
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Acessórios
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Referência Características 
principais

Código EAN 424200 Compatível  
com:

Un. 
caixa

Acessórios

Sacos de Pó PowerProtect

BBZ123GALL

Pack especial económico de sacos de pó PowerProtect. 
Poupe até 25%. Valuepack 25% free. Contém: 12 sacos de pó 
+ 3 micro-filtros.

2837390
Todos aspiradores Bosch 
(excepto BSG8/BSN…)

1

BBZ41FGALL

Para um elevado poder de sucção em aspiradores de 
baixa potência quando o saco de pó enche (até +60% de 
em comparação com sacos de pó convencionais). Elevada 
retenção de pó (99,9% das mais finas partículas de pó) e 
ajuste de fecho do saco para garantir uma protecção eficaz 
do motor. Multicamadas para maior filtragem.  
Contém: 4 sacos de pó + 1 micro-filtro.

2830414
Todos aspiradores Bosch 
(excepto BSG8/BSN…)

4

Filtro Biónico

BBZ11BF

Filtro inovador para eliminação de maus odores, com 
um ligeiro aroma de frescura natural. Tempo de vida: 
aproximadamente 1 ano após a primeira utilização.  
Inclui filtro de protecção do motor.

2534831            BGL3A222 1

Filtro Hepa

BBZ156HF

Filtro anti-alérgico Hepa, recomendado para quem sofre de 
alergias. Evita que partículas finas, bactérias e alérgenos 
sejam reemitidas de volta para o compartimento. Para um ar 
de exaustão mais limpo que o ar ambiente. Tempo de vida: 
aproximadamente 1 ano após a primeira utilização.

2715797
BGL2UB110
BGL2UB132

BGL2UB1128
1

Escovas

BBZ102TBB

Escova Turbo Universal. Escovas rotativas para melhor 
limpeza de todo o tipo de superfícies. Especialmente 
indicada para tapetes para elevada remoção de cabelos, 
pelos e fios. Também adequada para carpetes longas. Largura 
de aspiração 280 mm.

4368979          Universal Bosch 1

BBZ124HD

Inovador bocal DuoSoft para soalhos duros e alcatifas. 
Permite simultaneamente a aspiração suave de pisos duros 
sensíveis e sobre tapetes. 2 roldanas rotativas em crina 100% 
natural que empurram todo o tipo de sujidade directamente 
para o canal de sucção extra largo. Largura de aspiração 305 
mm.

2510804          Universal Bosch 1

BBZ42TB

Escova Turbo Universal, ideal para a aspiração de estofos, 
colchões e tapetes. Escovas rotativas para melhor remoção 
de cabelos, pelos e fios. Largura de aspiração 165 mm.

2091716           Universal Bosch 1
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Referência Características 
principais

Código EAN 424200 Compatível  
com:

Un. 
caixa

Acessórios

Escovas

BBZ123HD

Escova especialmente indicada para a aspiração suave 
de pisos duros sensíveis, tais como parquet, azulejos ou 
terracota. Remoção eficaz em cantos e fendas. Largura de 
aspiração 300 mm.

2472003          Universal Bosch 1

BBZ082BD

Escova universal comutável. Base metálica. Ajustável para 
diferentes tipos de pavimento. Com cerdas para aspiração 
de piso duro. Desenhada para ser especialmente silenciosa. 
Largura de aspiração 280 mm.

2368962         Universal Bosch 1

Descalcificante para Engomar

TDZ1101

Descalcificante para uma limpeza económica e manutenção, 
proporcionando ao ao sistema de engomar uma maior 
durabilidade. Inclui 4 ampôlas de 25 ml.

2493497

TDI903231H
TDA703021A
TDA5029010
TDA3026010

10

StoreProtect 

TDZ1750

Para um armazenamento do ferro imediato e seguro,  
mesmo quando a base se encontra quente.

2773667
TDI903231H
TDA703021A
TDA5029010

16

Protecção Têxtil

TDZ2045

Protege roupas escuras e delicadas de ficarem brilhantes, 
e evita que impressões e fibras sintéticas fiquem coladas à 
base do ferro. Apropriado para todos os tecidos como seda, 
nylon, lã, etc.

2621159 TDS2016 1

TDZ1550

Protege roupas escuras e delicadas de ficarem brilhantes, 
e evita que impressões e fibras sintéticas fiquem coladas à 
base do ferro. Apropriado para todos os tecidos como seda, 
nylon, lã, etc.

2742588
TDI903231H
TDA703021A
TDA5029010

20
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Referência Características 
principais MUM 9 MUM 5 MUM 4 MCM 6 Código EAN 424200 Un. 

caixa

Acessórios

Pack Lifestyle

MUZ9PP1

Pack Lifestyle PastaPassion inclui:
1. Acessório para massa: Lasanha
2. Acessório para massa: Tagliattelle

X 2943299            6

MUZ5PP1

Pack Lifestyle PastaPassion inclui:
• Acessório para massa: Lasanha
• Acessório para massa: Tagliattelle

X 2815527         1

MUZ9HA1

Pack Lifestyle HuntingAdventure inclui:
• Picador de carne
•  Set de 3 discos para picador de carne:  

3 mm, 5 mm, 8 mm
• Acessório para enchidos
• Acessório para Kebbe

X 2943718         4

MUZ9VLP1

Pack Lifestyle VeggieLove Plus inclui  
Multi-Mixer com:
• 3 discos para triturar, ralar e fatiar
• Picador universal
• Espremedor de citrinos

X 2953458          1

MUZ9TM1

Pack Lifestyle TastyMoments 5-em-1:
• Liquidificador
• Moinho
• Triturador / Picador
• Armazenamento
• Solução ToGo

X 2943732          1

MUZ45XTM1

Pack Lifestyle TastyMoments 5-em-1:
• Liquidificador
• Moinho
• Triturador / Picador
• Armazenamento
• Solução ToGo

X X 2826110          1
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Referência Características 
principais MUM 5 MUM 4 MCM 6 Código EAN 424200 Un. 

caixa

Acessórios

Funcionalidade & Outros

MUZ45XCG1

Moinho multifuncional 3-em-1.
solução liquidificador, moinho e armazenamento.

X X 2826097          4

MUZ4MM3

Mini-processador de alimentos inclui lâmina multifuncional 
e 3 discos para 5 funções - disco de ralar médio, disco 
triturador reversível (fino e grosso) e disco de corte 
reversível (fino e grosso).

X 2053714          6

MUZ4MX3

Copo liquidificador em vidro. X 2002460          4

MUZ4MX2

Copo liquidificador em plástico X 2002453          4

MUZ5EB2

Máquina para gelado. X 2758251          1

MUZ4EB1

Máquina para gelado. X 2104867          1

MUZ5KR1

Taça em plástico. X 2689029          1



46 | Pequenos Eletrodomésticos 2017

Funcionalidade & Outros

MUZ4ZP1

Espremedor de citrinos. X 2002514          1

MUZ4ZT1

Suporte de acessórios. X 2004617          4

Picadores de Carne & Outros

MUZ5FW1

Picador de carne. X 2635125          6

MUZ4FW3

Picador de carne. X 2653594          6

MUZ45LS1

Set de 2 discos para picador de carne para resultados 
finos e grossos: 3 e 6 mm. Para utilização em picador de 
carne MUZ5FW1 ou MUZ4FW3.

X X 2635088          1

MUZ45FV1

Espremedor de fruta para picador de carne. Para utilização 
em picador de carne MUZ5FW1 ou MUZ4FW3. 

X X 2643915          1

MUZ45RV1

Acessório para ralar ingredientes tais como nozes, 
amendoas, pão, chocolate, etc. Para picador de carne. 
Para utilização em picador de carne MUZ5FW1 ou 
MUZ4FW3. 

X X 2635057         1

Referência Características 
principais MUM 5 MUM 4 MCM 6 Código EAN 424200 Un. 

caixa

Acessórios
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Triturador Contínuo & Outros

MUZ4DS3

Triturador contínuo. Inclui 3 discos para 5 funções - disco 
de ralar médio, disco triturador reversível (fino e grosso) e 
disco de corte reversível (fino e grosso).

X 2636108          4

MUZ45AG1

Disco de corte para vegetais e frutas. Se utilizado na 
MUM4 é necessário acessório MUZ4DS3.

X X X                       2634876          1

MUZ45KP1

Disco para cortar batatas, para batatas fritas. Se utilizado 
na MUM4 é necessário acessório MUZ4DS3.

X X X                       2634852           1

MUZ45PS1

Disco para cortar batatas em palitos, para batatas fritas. 
Se utilizado na MUM4 é necessário acessório MUZ4DS3.

X X X                       2634890           1

MUZ45RS1

Disco para ralar. Se utilizado na MUM4 é necessário 
acessório MUZ4DS3.

X X X                        2635224          1

Referência Características 
principais MUM 5 MUM 4 MCM 6 Código EAN 424200 Un. 

caixa

Acessórios
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Visite-nos também em:

http://www.facebook.com/boschhomeportugal

 

http://www.youtube.com/boschhomept

Assistência Técnica Oficial Bosch.
A nossa rede de Serviços Técnicos Oficiais   
e Serviços Autorizados dispõe da tecnologia  
mais avançada e sobretudo, de uma equipa  
profissional que conhece bem os seus  
eletrodomésticos. 

Para pedidos de reparação, acessórios  
e peças ligue: 214 250 730

Para informações sobre o seu aparelho  
ligue: 214 250 770
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