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Serie | 8
ProSilence

4242002813066

Aspirador
sem saco

750 W. SensorControl System. Filtro Hepa. Escova ProAnimal AirTurbo Plus
ideal para remover pelos de animais de todo o tipo de superfícies: detecta
automaticamente o tipo de superfície e ajusta a velocidade de rotação; função
de limpeza automática da escova. Escova comutável. Escova para
pavimentos duros. Escova Mini AirTurbo para uma limpeza fácil de fibras e
pelo de animais de estofos. Bocal para fendas extra longo. Bocal para fendas
e escova para estofos. Capacidade de depósito 2,4 l. EasyClean System para
um reduzido esforço de manutenção. Raio de ação: 10 m.

BGS41PET1

Serie | 6
ProAnimal

4242005202300

Aspirador
sem saco

550 W. 72 dB. SensorControl System: monitorização de
desempenho através de sensores. Filtro Hepa, indicado para
pessoas com alergias. Escova comutável. Escova para pavimentos
duros, indicada para limpeza de soalhos sensíveis. Bocal para
fendas e escova para estofos. Capacidade de depósito 2,4 l.
EasyClean System para um reduzido esforço de manutenção. Raio
de ação: 10 m.

BGS41K332

Serie | 6

4242005168392

Aspirador
sem saco

550 W. ProEnergy: indicado para quem a poupança energética é
uma prioridade. 79 dB. Filtro Hepa, indicado para pessoas com
alergias. Escova comutável. Escova para pavimentos duros,
indicada para limpeza de soalhos sensíveis. Bocal para fendas e
escova para estofos. Capacidade de depósito 1,4 l. EasyClean
System para um reduzido esforço de manutenção. Raio de ação: 8
m.

BGS1K330

Serie | 4

4242005181841

Aspirador
sem saco

700 W. 78 dB. Sistema de filtragem duplo à entrada e à saída EPA
E10/EPA E12. Filtro PureAir, para um ar de exaustão mais limpo. Escova
comutável. Escova para pavimentos duros, indicada para limpeza de
soalhos sensíveis. Escova Mini AirTurbo para uma limpeza fácil de fibras
e pelo de animais de estofos. Bocal para fendas e escova para estofos.
Ultra-compacto e leve (4,4 kg) com capacidade de depósito 1,4 l. Raio de
ação: 9 m.

BGS05X240

Serie | 2

4242005195602

Aspirador
sem saco

700 W. 78 dB. Filtro PureAir, para um ar de exaustão mais
limpo. Escova comutável. Bocal para fendas e escova para
estofos. Ultra-compacto e leve (4,4 kg) com capacidade de
depósito 1,4 l. Raio de ação: 9 m.

BGC05AAA1

Serie | 2

4242005076338

Aspirador
com&sem saco

550 W. 75 dB. 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. BigCapacity: design
super-leve e compacto com grande capacidade saco 3,5 l.
Capacidade depósito para utilização sem saco: 0,7 l. Filtro PureAir,
para um ar de exaustão mais limpo. Escova comutável. Bocal para
fendas e escova para estofos. Raio de ação: 8 m.

BGL2UK438

Serie | 2
Bag &
Bagless

4242005183715

Aspirador
com saco

650 W. 74 dB. Escova turbo AirTurboPlus, eficaz na remoção de pelos de
animais, com Automatic Power Control e função SelfClean. Escova turbo mini
AirTurbo. Filtro Hepa, indicado para pessoas com alergias. Escova comutável.
Escova para pavimentos duros, indicada para limpeza de soalhos sensíveis.
Bocal para fendas extra longo. 3 acessórios anexáveis ao tubo: bocal para
fendas, escova para estofos e escova para móveis. Sacos para pó AirFresh
com tecnologia de carbono ativo, ideal para eliminação de odores.
Capacidade saco 5 l. 4 rodas. Raio de ação: 15m.

BGB8PET1

Serie | 8
ProAnimal

4242005202812

Novidade

Aspirador
com saco

ÁREA

Aspirador
sem saco

BGS5SIL66B

700 W. 66 dB. Remote Power Control: fácil regulação de potência
diretamente através da pega para um desempenho ótimo em qualquer tipo de
superfície. Filtro Hepa, indicado para pessoas com alergias. Escova
multifuncional: permite alcançar facilmente as zonas mais difíceis e é integrado
na pega ou no tubo. Escova comutável SilentClean Premium. Escova para
pavimentos duros, indicada para limpeza de soalhos sensíveis.Bocal para
fendas e escova para estofos.Capacidade saco 4 l. 4 rodas. Raio de ação:
12m.

BGB6SIL1

Serie | 6
ProSilence

4242005227877

Abril 2020

600 W. 75 dB. Escova turbo AirTurboPlus, eficaz na remoção de
pelos de animais, com Automatic Power Control e função
SelfClean. Filtro Hepa, indicado para pessoas com alergias. Escova
comutável. Bocal para fendas extra longo. Escova para estofos.
BGBS4PET1
Sacos para pó AirFresh com tecnologia de carbono ativo, ideal para
eliminação de odores. Capacidade saco 4 l. 4 rodas. Raio de ação:
10m.

Serie | 4
ProAnimal

4242005202928

Novidade

Novidade

700 W. Extremamente silencioso: 66 dB, graças ao sistema SilenceSound
System™. SensorControl System: monitorização de desempenho através de
sensores. Intelligent SelfClean System: limpeza automática do filtro.
QuattroPower System. Filtro com membrana GORE™ CleanStream® e Hepa,
indicado para pessoas com alergias. Escova para pavimentos duros. 3
acessórios anexáveis ao tubo: bocal para fendas, escova para estofos e
escova para móveis. Capacidade de depósito 3 l. 4 rodas para fácil
mobilidade. Raio de ação 11 m.

Aspirador
com saco

REFERÊNCIA

Obs

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

EAN

IMAGEM

Novidade

Aspirador
com saco

Serie | 4
ProHygienic

4242005200184

Novidade

Aspirador
com saco

550 W. Silencioso: 69 dB, graças ao sistema SilenceSound
System™. QuattroPower System. Filtro PureAir, para um ar de
exaustão mais limpo. Escova comutável. Escova para pavimentos
duros, indicada para limpeza de soalhos sensíveis. Bocal para
fendas e escova para estofos. Capacidade saco 4 l. 4 rodas para
fácil mobilidade. Raio de ação: 10m.

BGLS4K432

Serie | 4
ProSilence

4242005178230

Aspirador
com saco

850 W. 76 dB. Filtro Hepa, indicado para pessoas com alergias.
Escova comutável. Escova Turbo, para um elevado
desempenho em todo o tipo de superfícies, incluindo tapetes.
BGBS4POW1
Escova comutável. Bocal para fendas e escova para estofos.
Capacidade saco 4 l. 4 rodas para fácil mobilidade. Raio de
ação: 10m.

Serie | 4
ProPower

4242005200191

Aspirador
com saco

550 W. 75 dB. QuattroPower System. Fitro PureAir, para um ar
de exaustão mais limpo. Escova comutável. Escova para
pavimentos duros, indicada para limpeza de soalhos sensíveis.
Bocal para fendas e escova para estofos. Capacidade saco 4 l.
4 rodas para fácil mobilidade. Raio de ação: 10m.

BGL3POWER1

Serie | 2
GL 30
ProPower

4242005177486

Aspirador
com saco

600 W. 80 dB. Filtro higiénico UltraAllergy especialmente
desenhado para quem sofre de alergias. Escova comutável. Bocal
para fendas e escova para estofos. Sacos para pó AirFresh com
tecnologia de carbono ativo, ideal para eliminação de odores.
BigCapacity: design super-leve e compacto com grande capacidade
saco 3,5 l. Raio de ação: 8 m.

BGB2HYG1

Serie | 2
ProHygienic

4242005202447

Aspirador
com saco

600 W. 80 dB. Filtro PureAir, para um ar de exaustão mais
limpo. Escova comutável. Bocal para fendas e escova para
estofos. BigCapacity: design super-leve e compacto com
grande capacidade saco 3,5 l. Raio de ação: 8 m.

BZGL2A310

Serie | 2

4242005062423

Aspirador
com saco

600 W. 80 dB. Filtro PureAir, para um ar de exaustão mais
limpo. Escova comutável. BigCapacity: design super-leve e
compacto com grande capacidade saco 3,5 l. Raio de ação: 8
m.

BZGL2X100

Serie | 2

4242005202430

Aspirador sem Aspirador sem
Aspirador Robô
fios multif.
fios multif.

14,4 V Bosch Lithium-ion Technology. Escova motorizada e Smart
CornerClean: resultados de limpeza eficazes mesmo em cantos. Escova
adicional UltraPower para limpezas mais exigentes. RoomSelect: selecione as
divisões a serem limpas através de mapa digital interactivo. No-Go Zone:
defina áreas sensíveis que não deva passar e que não devam ser limpas.
Home Connect: controle o Roxxter a qualquer momento de qualquer local.
Controlo por voz com Amazon Alexa. Calendarização virtual diária ou
semanal. Filtro higiénico PureAir. Autonomia: até 90 minutos.

BCR1ACG

Serie | 6
Roxxter

4242005186662

18 V. Autonomia ilimitada através de pack de 2 baterias Bosch comutáveis 3.0
Ah (até 60 mins por bateria) e carregador rápido. Power for ALL System:
baterias compativeis com os aparelhos Bosch das áreas Casa e Jardim.
Escova eléctrica AllFloor HighPower Brush e motor HighSpin para um elevado
desempenho em todo o tipo de superfícies e em todos os níveis, do chão ao
teto da casa ou do carro. Bocal para fendas extra longo e flexível. Escova
para camas. Escova 2 em 1 para móveis e estofos. Filtro higiénico. Fácil
limpeza do filtro com RotationClean - lavagem não é necessária.

BBS812PCK

Serie | 8
Unlimited

4242005180905

Novidade

BBS81PET

Serie | 8
Unlimited
ProAnimal

4242005180912

Novidade

ÁREA

Obs

BGBS4HYG1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Novidade
Novidade

18 V. Power for ALL System: bateria comutável Bosch 3.0 Ah compativel com os
aparelhos Bosch das áreas Casa e Jardim. Autonomia: até 40 mins e extensível
quando utilizado em combinação com segunda bateria. Escova eléctrica AllFloor
HighPower Brush e motor HighSpin para um elevado desempenho em todo o tipo
de superfícies e em todos os níveis, do chão ao teto da casa ou do carro. Escova
adicional ProAnimal. Escova turbo mini. Bocal para fendas extra longo e flexível.
Escova para camas. Escova 2 em 1 para móveis e estofos. Filtro higiénico. Fácil
limpeza do filtro com RotationClean - lavagem não é necessária.

REFERÊNCIA

Novidade

EAN

600 W. QuattroPower System. Filtro higiénico UltraAllergy especialmente
desenhado para quem sofre de alergias. Escova comutável. Escova
para pavimentos duros, indicada para limpeza de soalhos sensíveis.
Bocal para fendas extra longo. Escova para colchões. Escova para
estofos. Sacos para pó AirFresh com tecnologia de carbono ativo, ideal
para eliminação de odores.Capacidade saco 4 l. 4 rodas para fácil
mobilidade. Raio de ação: 10m.

IMAGEM

BBH3ZOO25

Serie | 4
Flexxo
ProAnimal

21,6 V Lithium. 2 em 1: aspirador vertical e aspirador de mão.
Recarregável e sem fios. Escova eléctrica Turbo rotativa. Tecnologia de
bateria Lithium Li-Ion. Limpeza em todos os níveis graças a kit de
acessórios integrado. Bocal para fendas extensível. Escova 2 em 1 para
móveis e estofos. Autonomia: até 50 min. Bastante leve (apenas 3 Kg),
ergonómico e dobrável, permitindo fácil manuseio. Mantem-se em pé,
sem suporte e sem apoio.

BBH32101

Serie | 4
Flexxo

20 V Lithium. 2 em 1: aspirador vertical e aspirador de mão.
Recarregável e sem fios. Escova eléctrica Turbo rotativa.
Autonomia: até 40 min. Bastante leve (apenas 2,4Kg),
ergonómico e dobrável, permitindo fácil manuseio. Mantem-se
em pé, sem suporte e sem apoio.

BBHF220

Serie | 2
Readyy'y

16 V Lithium. 2 em 1: aspirador vertical e aspirador de mão.
Recarregável e sem fios. Escova eléctrica Turbo rotativa.
Autonomia: até 36 min. Bastante leve (apenas 2,4Kg),
ergonómico e dobrável, permitindo fácil manuseio. Mantem-se
em pé, sem suporte e sem apoio.

BBHF216

Serie | 2
Readyy'y

4242005183272

Novidade

24 V max Lithium. Tecnologia de bateria Lithium-Ion
Technology. Cyclonic Airflow System: fluxo de ar optimizado
para um forte desempenho. 2 níveis de potência. Capacidade
de depósito: 300 ml. Autonomia: até 45 min. Inclui: bocal para
fendas. Extremamente leve (apenas 1,1 kg).

BHN24L

Move
Lithium

4242005190898

Maio 2020

ÁREA

Aspirador sem Aspirador sem Aspirador sem Aspirador sem Aspirador sem Aspirador sem Aspirador sem Aspirador sem Aspirador sem
fios 2 em 1
fios 2 em 1
fios 3 em 1
fios 3 em 1
fios 1 em 1
fios 1 em 1
fios 1 em 1
fios 1 em 1
fios multif.

25,2 V Lithium. 2 em 1: aspirador vertical e aspirador de mão.
Recarregável e sem fios. Escova eléctrica Turbo rotativa. Tecnologia de
bateria Lithium Li-Ion. Fácil remoção de pelos de animais e limpeza em
todos os níveis graças a kit de acessórios integrado. Bocal para fendas
extensível e flexível. Escova 2 em 1 para móveis e estofos. Autonomia:
até 55 min. Bastante leve (apenas 3 Kg), ergonómico e dobrável,
permitindo fácil manuseio. Mantem-se em pé, sem suporte e sem apoio.

Novidade

Mini-aspirador

Serie | 6
Athlet

4242005183319

Abril 2020

BCH85N

4242005110735

4242005219674

Serie | 6
Athlet

4242005109951

4242002780719

Serie | 6
Athlet
ProHygienic

28 V max. Autonomia: até 60 min. SmartSensor Control: medição através
de sensores do nível de performance garantindo um desempenho de
limpeza consistente e mínima manutenção. ProHygienic: sistema triplo
de filtragem do ar de exaustão, para uma filtragem de 99,9% de
BCH86HYG2
partículas (ácaros, bactérias, pólen e outros alergénios). AllFloor
HighPower Brush: escova eléctrica para um elevado desempenho em
todo o tipo de superfícies. Fácil limpeza do filtro com RotationClean lavagem não é necessária.
25,2 V Bosch Lithium-ion Technology. Aspirador sem fios com a
performance de limpeza de um aspirador convencional. SmartSensor
Control: sensor mede através de sensores o nível de performance
garantindo um desempenho de limpeza consistente e mínima
BCH6ATH25
manutenção. AllFloor HighPower Brush: escova eléctrica para um
elevado desempenho em todo o tipo de superfícies. Filtro
higiénico.Autonomia: até 60 min. Mantem-se em pé, sem suporte e sem
apoio.

Últimas unidades

Serie | 8
Athlet
Ultimate

Maio 2020

BBH73275

4242005231898

32,4 V Bosch Lithium-ion Technology. Aspirador sem fios com a performance
de limpeza de um aspirador convencional. SmartSensor Control: sensor mede
através de sensores o nível de performance. AllFloor HighPower Brush:
escova eléctrica para um elevado desempenho em todo o tipo de superfícies.
Escova ProAnimal: escova eléctrica para um elevado desempenho em todo o
tipo de superfícies. Filtro com membrana Pure Air e filtro higiénico. Fácil
limpeza do filtro com RotationClean - lavagem não é necessária. Autonomia:
até 75 min.

4242005071463

Serie | 6
Unlimited

Últimas unidades

BBS611PCK

Novidade

18 V. Power for ALL System: bateria comutável Bosch 2.5 Ah compativel com
os aparelhos Bosch das áreas Casa e Jardim. Autonomia: até 30 mins e
extensível quando utilizado em combinação com segunda bateria. Limpeza
em todos os níveis, do chão ao teto da casa ou do carro. Escova eléctrica
AllFloor HighPower Brush e motor HighSpin para um elevado desempenho em
todo o tipo de superfícies. Escova 2 em 1 para móveis e estofos. Filtro
higiénico. Fácil limpeza do filtro com RotationClean - lavagem não é
necessária.

4242005182138

REFERÊNCIA

Obs

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

EAN

IMAGEM

20 V max. Autonomia: até 45 min. SmartSensor 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. Filtro higiénico. Mantemse em pé, sem suporte e sem apoio.

Mini-aspirador

Move
Lithium

4242005058549

Últimas unidades

Mini-aspirador

20 V max Lithium. Tecnologia de bateria Lithium-Ion
Technology. Cyclonic Airflow System: fluxo de ar optimizado
para um forte desempenho. 2 níveis de potência. Capacidade
de depósito: 300 ml. Autonomia: até 45 min. Inclui: bocal para
fendas. Extremamente leve (apenas 1,1 kg).

BHN20L

Move
Lithium

4242005190881

Maio 2020

Mini-aspirador

16 V max Lithium. Tecnologia de bateria Lithium-Ion
Technology. Cyclonic Airflow System: fluxo de ar optimizado
para um forte desempenho. 2 níveis de potência. Capacidade
de depósito: 300 ml. Autonomia: até 40 min. Inclui: bocal para
fendas. Extremamente leve (apenas 1,1 kg).

BHN16L

Move
Lithium

4242005190874

Maio 2020

Mini-aspirador

18 V Lithium. Tecnologia de bateria Lithium-Ion Technology.
Recarregável e sem fio. Sem saco. Capacidade de depósito
para pó 300 ml. Autonomia: até 40 min. Inclui: bocal para
fendas. Extremamente leve (apenas 1kg).

BHN1840L

Move
Lithium

4242005058501

Últimas unidades

Mini-aspirador

14,4 V. Tecnologia de bateria NiMH. Cyclonic Airflow System:
fluxo de ar optimizado para um forte desempenho. Capacidade
de depósito: 300 ml. Autonomia: até 12 min. Inclui: bocal para
fendas. Extremamente leve (apenas 1,2 kg).

BHN14N

Move

4242005190461

Maio 2020

Mini-aspirador

14,4 V. Tecnologia de bateria NiMH. Recarregável e sem fio.
Sem saco. Capacidade de depósito para pó 300 ml. Autonomia:
até 12 min. Inclui: bocal para fendas. Extremamente leve
(apenas 1kg).

BHN14090

Move

4242002957005

Últimas unidades

Sistema de
Caldeira

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,8l. Pressão de vapor
7,5 bar. Super-vapor 550 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 Hygiene: remove
até 99,99% de bactérias em todos os tecidos. i-Temp. AntiShine. Sistema
de desligar automático Secure. Poupança de electricidade até 25% e de
água até 35%. SecureLock System. Base CeraniumGlisséePro. Sistema
Calc'n'Clean Perfect.

TDS8080

Serie | 8
ProHygienic

4242005032310

Sistema de
Caldeira

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,3l. 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
batérias 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.

TDS6080

Serie | 6
ProHygienic

4242002958996

Sistema de
Caldeira

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,3l. Pressão de vapor
5,5 bar. Super-vapor 300 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. Modo eco para poupança de
electricidade e água. SecureLock System. Base em
CeraniumGlisséePro. Sistema Calc'nClean Easy.

TDS4070

Serie | 4

4242005060542

Sistema de
Caldeira

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,5l. Pressão de
vapor 4,5 bar. Super-vapor 200 gr. Vapor contínuo 110 g/min.
Programa i-Temp: a 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. Modo Eco. Base em PalladiumGlissée. Sistema
Calc'nClean Easy.

TDS2120

Serie | 2

4242005039524

ÁREA

Obs

BHN2140L

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

REFERÊNCIA

Últimas unidades

EAN

21,6 V Lithium. Tecnologia de bateria Lithium-Ion Technology.
Recarregável e sem fio. Sem saco. Capacidade de depósito
para pó 300 ml. Autonomia: até 45 min. Inclui: bocal para
fendas. Extremamente leve (apenas 1kg).

IMAGEM

ÁREA

TDI903231H

DI90
ProHygienic

DA70
Sensor
Secure

Ferro a Vapor
Ferro a Vapor

4242002938257

Robô de
Cozinha

4242002972183

OptiMUM

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
MUM9YX5S12
obtido. Smart Dough Sensor para velocidade de mistura sempre
constante. Balança e temporizador integrados. Recolha auto de cabo. setPatisserie e liquidificador 1,75l vidro ThermoSafe.Grande quantidade de
acessórios opcionais.

Robô de
Cozinha

Ferro a seco

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. Recolha automática do cabo. Inclui: set-Patisserie Profissional
(conjunto de acessórios de elevada qualidade para mexer, bater e
amassar), picador de carne, multimixer com lâmina de mistura e três
discos, liquidificador pessoal 0,5l, espremedor de citrinos e picador.
Grande variedade de acessórios opcionais.

MUM59M55

MUM5
Home
Professional

Robô de
Cozinha

TLB5000

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 e
1,9 kg de massa de levedura. Recolha automática do cabo. Balança e
temporizador integrados. Inclui: set-Patisserie Profissional (conjunto de
acessórios de elevada qualidade para mexer, bater e amassar), picador de
carne, triturador contínuo com 4 discos para ralar, cortar e raspar, jarro
liquidificador e espremedor de citrinos. Grande variedade de acessórios
opcionais.

MUM5XW40

MUM5
CreationLine
Scale

Robô de
Cozinha

4242002875002

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

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 e 1,9 kg de massa de levedura. Recolha automática do cabo.
Balança e temporizador integrados. Inclui: set-Patisserie Profissional
(conjunto de acessórios de elevada qualidade para mexer, bater e
amassar), triturador contínuo com 4 discos para ralar, cortar e raspar e
jarro liquidificador. Grande variedade de acessórios opcionais.

MUM5XW20

MUM5
CreationLine
Scale

Abril 2020

DA30

Abril 2020

TDA302801W

Últimas unidades

4242002909202

2800 W. Super-vapor 180gr. Vapor constante: 40 g/min.
DripStop. Depósito 320ml. Base multi-direccional em
CeraniumGlissée. 3 sistemas anti-calcário 3AntiCalc.

Últimas unidades

DA50

4242005185207

TDA5029010

4242005185214

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

4242002903606

3000 W. Super-vapor 200gr. Vapor constante: 50 g/min. Programa
i-temp: uma temperatura única para qualquer tecido sem préseleção. Programa AntiShine: programa especial para a proteção
de tecidos escuros e delicados. SensorSecure: ferro desliga-se
TDA703021A
automaticamente quando poisado, e aquece rapidamente quando
levantado novamente. TempOK. DripStop. Depósito 340ml. Base
em CeraniumGlissée. 3AntiCalc.

Ferro a Vapor

REFERÊNCIA

Ferro a seco

Sistema de
Caldeira

Últimas unidades

Caldeira
integrada

Obs

Serie | 2

4242002765273

3200 W. Gerador de vapor com caldeira compacta integrada. Supervapor 220gr. Vapor constante: 65 g/min. Programa hygiene: uma
combinação especial de temperatura e vapor intermitente remove até
99% de bactérias. i-temp Advanced: programa ideal p/ qualquer tecido
sem pré-seleção. Programa AntiShine. Sensor Steam. TempOK.
DripStop. Depósito 300ml. Base em CeraniumGlissée. 4 sistemas anticalcário 4AntiCalc.

TDS2110

4242002963686

2400 W. Reenchimento contínuo com depósito de 1,5l. Pressão de vapor
4,3 bar. Super-vapor 180 gr. Vapor contínuo 100 g/min. Programa iTemp: a 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. Modo Eco. Base
em PalladiumGlissée. Sistema Calc'nClean Easy.

4242005039289

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

EAN

IMAGEM

4242002903965

Últimas unidades

Robô de
Cozinha

1000 W. 7 velocidades, Turbo. Cor: mint turquoise. 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: setPatisserie (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.

MUM58020

MUM5
CreationLine

4242002904023

Robô de
Cozinha

1000 W. 7 velocidades, Turbo. Cor: deep red. 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: setPatisserie (conjunto de acessórios para mexer, bater e amassar),
triturador contínuo e três discos e liquidificador 1,25l. Grande
variedade de acessórios opcionais.

MUM58720

MUM5
CreationLine

4242002903880

Robô de
Cozinha

1000 W. 7 velocidades, Turbo. Cor: smooth vanilla. 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: setPatisserie (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.

MUM58920

MUM5
CreationLine

4242002903903

Robô de
Cozinha

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

MUM54A00

MUM5
StartLine

4242002823942

Robô de
Cozinha

600 W. 4 velocidades, Turbo. Sistema de mistura 3D Multi-motiondrive 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 MUM4856EU
triturar, ralar e cortar, liquidificador em vidro, espremedor de
citrinos, picador de carne e suporte para acessórios. Grande
variedade de acessórios opcionais.

MUM4

4242002646619

Robô de
Cozinha

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. Grande variedade de acessórios opcionais.

MUM48R1

MUM4

4242002660332

Robô de
Cozinha

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

MUM4405

MUM4

4242002245737

1250 W. até 50 funções.Velocidade regulável, função pulse e
moment. Inclui: taça de mistura 3,9 l, discos reversíveis para cortar
(grosso e fino) e para ralar (grosso e fino), dispo para vegetais
asiáticos (tipo juliana), disco para batatas fritas, acessório para
amassar, vara para bater, jarro liquidificador 1,5 l. Lâmina
multifuncional wavecut, para resultados perfeitos.

MC812M865

MultiTalent 8

4242005109333

900 W. +50 funções graças à grande variedade de acessórios incluídos e
opcionais. 2 velocidades+pulse. Processador com 6 lâminas MultiLevel6.
Smart tool detection: a velocidade correcta em cada acessório, para
resultados perfeitos. ColourCoding: cor dos acessórios garante uma correcta
montagem. Inclui: recipiente transparente com 2.3 l para 500 g de farinha +
ingredientes (máximo 0.8 kg de massa), discos reversíveis p/ cortar (grosso e
fino) e para ralar (grosso e fino), picador, moinho, acessório p/ amassar, disco
batedor e liquidificador.

MCM3PM386

MultiTalent 3
Plus

4242005229888

ÁREA

Robô de
Cozinha

MUM5
CreationLine

Processador de Processador de
Alimentos
Alimentos

Obs

MUM58243

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

REFERÊNCIA

Maio 2020

EAN

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.

IMAGEM

MultiTalent 3

4242002853376

Últimas unidades

800 W. +30 funções graças à grande variedade de acessórios
incluídos e opcionais. 2 velocidades+pulse. Processador com 6
lâminas MultiLevel6. Inclui: recipiente transparente com 2.3 l para
500 g de farinha + ingredientes (máximo 0.8 kg de massa), discos
reversíveis p/ cortar (grosso e fino) e para ralar (grosso e fino),
disco batedor e liquidificador.

MCM3201B

MultiTalent 3

4242002853352

Picador de
carne

Potência de bloqueio do motor: 2200 W para obtenção de carne
processada no mínimo tempo possível (4,3 kg/min). Potência de
consumo: 800 W. Multifuncional com mais de 20 funções incluídas.
2 velocidades. Inclui discos: 3 / 4,8 / 8 mm, acessório para
enchidos, acessório para quibes, espremedor de citrinos, 4
acessórios para: cortar, ralar batatas, ralar de forma fina e ralar de
forma grossa.

MFW68660

ProPower

4242002772332

Picador de
carne

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.

MFW3850B

Compact
Power

4242002876368

Picador de
carne

Potência de bloqueio do motor: 1500 W para obtenção de
carne processada no mínimo tempo possível (1,7 kg/min).
Potência de consumo: 350 W. Compacto. Inclui: discos 3,8 / 8
mm e acessório para enchidos.

MFW2510W

SmartPower

4242005135615

Picador

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.

MMR15A1

Picador
Universal

4242002742298

Picador

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

MMR08A1

Picador
Universal

4242002742816

Picador

400 W. 2 lâminas em aço inoxidável. Capacidade 800 ml. Copo
em plástico apto para o microondas e máquina de lavar loiça.
Inclui disco para bater.

MMRP1000

Your
Collection

4242005099016

Varinha

1000 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4 cortes
QuattroBladePro garante resultados perfeitos, uma utilização sem esforço
graças a reduzida sucção e sem salpicos. Selector de 12 níveis de
velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch. Silenciosa.
Ergonómica. Cabo flexível em forma de espiral. Inclui: picador, vara para
bater, processador de alimentos inovador (1,25 l) - com vários acessórios para
picar, cortar, ralar, triturar e amassar - e acessório inovador para cortar em
cubos em tamanho uniforme (9 mm), misturador (600 ml).

MS8CM61X1

MaxoMixx

4242005189595

Novidade

Varinha

1000 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4 cortes
QuattroBladePro garante resultados perfeitos, uma utilização sem
esforço graças a reduzida sucção e sem salpicos. Selector de 12 níveis
de velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch:
permite a fácil e segura conexão e libertação do pé e dos acessórios.
Silenciosa. Ergonómica.. Inclui: processador de alimentos multi-funcional
com vários acessórios, picador, vara para bater, copo misturador (600
ml).

MS8CM6190

MaxoMixx

4242005170265

Novidade

ÁREA

Obs

MCM3501M

Processador de Processador de
Alimentos
Alimentos

EAN

800 W. +50 funções graças à grande variedade de acessórios incluídos
e opcionais. 2 velocidades+pulse. Processador com 6 lâminas
MultiLevel6. Inclui: recipiente transparente com 2.3 l para 500 g de
farinha + ingredientes (máximo 0.8 kg de massa), discos reversíveis p/
cortar (grosso e fino) e para ralar (grosso e fino), picador, moinho,
acessório p/ amassar, disco batedor e liquidificador.

IMAGEM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

REFERÊNCIA

Obs

Varinha

MSM87165

MaxoMixx

4242002764306

Últimas unidades

Varinha

1000 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4
cortes QuattroBlade e função AntiSplash para resultados perfeitos
sem salpicos. Selector de 12 níveis de velocidade, Turbo.
Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch: permite a fácil e
segura conexão e libertação do pé. Silenciosa. Ergonómica. Inclui
acessório para puré ProPuree, picador, copo misturador (600 ml).

MS6CM6155

Ergomixx
Style

4242005189618

Novidade

Varinha

1000 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4 cortes
QuattroBladePro garante resultados perfeitos, uma utilização sem
esforço graças a reduzida sucção e sem salpicos. Selector de 12 níveis
de velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch:
permite a fácil e segura conexão e libertação do pé e dos acessórios.
Silenciosa. Ergonómica. Inclui picador, copo misturador (600 ml).

MS8CM6120

MaxoMixx

4242005189571

Novidade

Varinha

1000 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade e função AntiSplash
para resultados perfeitos sem salpicos. Selector de 12 níveis de
velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch.
Silenciosa. Ergonómica. Conservação de alimentos com sistema de
MS6CB61V1
vácuo através de acessórios de vácuo incluídos: bomba de vácuo, caixa
com tampa (1 l), 3 sacos reutilizáveis de 3,8 l e 3 sacos reutilizáveis de
1,2 l. Sacos de vácuo aptos para cozinha Sous Vide até 85º C. Inclui:
copo misturador (600 ml).

ErgoMixx
Pro

4242005197743

Novidade

Varinha

750 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4
cortes QuattroBlade e função AntiSplash para resultados perfeitos
sem salpicos. Selector de 12 níveis de velocidade, Turbo.
Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch: permite a fácil e
segura conexão e libertação do pé. Silenciosa. Ergonómica. Inclui
acessório para puré ProPuree, picador XL, copo misturador.

MSM6S55B

Ergomixx
Style

4242005032129

Últimas unidades

Varinha

1000 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4
cortes QuattroBladePro garante resultados perfeitos, uma utilização
sem esforço graças a reduzida sucção e sem salpicos. Selector de
12 níveis de velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click patenteado MS8CM6110
da Bosch: permite a fácil e segura conexão e libertação do pé e dos
acessórios. Silenciosa. Ergonómica. Inclui copo misturador (600
ml).

MaxoMixx

4242005170241

Novidade

Varinha

1000 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4
cortes QuattroBlade e função AntiSplash para resultados perfeitos
sem salpicos. Selector de 12 níveis de velocidade, Turbo.
Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch: permite a fácil e
segura conexão e libertação do pé. Silenciosa. Ergonómica. Inclui
picador, copo misturador.

MS6CM6120

ErgoMixx
Style

4242005171675

Varinha

800 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade e função
AntiSplash para resultados perfeitos sem salpicos. Selector de 12
níveis de velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click patenteado da
MS6CA4150
Bosch: permite a fácil e segura conexão e libertação do pé e dos
acessórios. Silenciosa. Ergonómica. Inclui: picador, vara para bater,
copo misturador.

ErgoMixx

4242005171989

Varinha

1000 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade e função
AntiSplash para resultados perfeitos sem salpicos. Selector de
12 níveis de velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click
patenteado da Bosch: permite a fácil e segura conexão e
libertação do pé. Silenciosa. Ergonómica. Inclui copo
misturador.

MS6CB6110

ErgoMixx
Pro

4242005171699

Varinha

600 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade e função
AntiSplash para resultados perfeitos sem salpicos. Selector de 12
níveis de velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click patenteado da
Bosch: permite a fácil e segura conexão e libertação do pé e dos
acessórios. Silenciosa. Ergonómica. Inclui: picador, copo
misturador.

MSM66120

ErgoMixx

4242002681450

ÁREA

EAN

750 W. Corpo e pé em aço inoxidável. Lâmina inovadora de 4
cortes QuattroBladePro garante resultados perfeitos e uma
utilização sem esforço. Selector de 12 níveis de velocidade, Turbo.
Mecanismo Eject-Click patenteado da Bosch: permite a fácil e
segura conexão e libertação do pé e dos acessórios. Silenciosa.
Ergonómica. Inclui acessório para puré ProPuree, picador XL, vara
para bater, copo misturador.

IMAGEM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

REFERÊNCIA

Obs

Varinha

MSM64120

ErgoMixx

4242002751580

Últimas unidades

Varinha

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

MSM2620B

CleverMixx

4242002921938

Varinha

800 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade e função
AntiSplash para resultados perfeitos sem salpicos. Selector de
12 níveis de velocidade, Turbo. Mecanismo Eject-Click
patenteado da Bosch: permite a fácil e segura conexão e
libertação do pé. Silenciosa. Ergonómica. Inclui copo
misturador.

MS61A4110

ErgoMixx

4242005171972

Varinha

600 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade e função
AntiSplash para resultados perfeitos sem salpicos. Mecanismo
Eject-Click patenteado da Bosch: permite a fácil e segura
conexão e libertação do pé. Silenciosa. Ergonómica. Inclui:
copo misturador.

MSM66110

ErgoMixx

4242002678160

Varinha

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

MSM2610B

CleverMixx

4242002921945

Varinha

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

MSM24100

CleverMixx

4242002941554

Varinha

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

MSM6B100

MSM6

4242002420110

Batedeira

500 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo. Motor
potente, leve e silencioso. Extremamente silenciosa SuperSilent. Possibilidade de encaixar um pé de varinha. Inclui: varas
para bater FineCreamer e varas para amassar, picador XL, pé
de varinha em aço inoxidável, copo misturador.

MFQ4080

MFQ4

4242002556864

Batedeira

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

MFQ4730

MFQ4
Home
Professional

4242002860275

Batedeira

450 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo. Ergonómica.
Possibilidade de encaixar um pé de varinha. Inclui: taça rotativa
com 3 l de volume (para 500 g de farinha + ingredientes), varas
para bater e varas para amassar.

MFQ36460

ErgoMixx

4242002723075

ÁREA

EAN

450 W. Lâmina inovadora de 4 cortes QuattroBlade e função
AntiSplash para resultados perfeitos sem salpicos. Mecanismo
Eject-Click patenteado da Bosch: permite a fácil e segura
conexão e libertação do pé e dos acessórios. Silenciosa.
Ergonómica. Inclui: picador, copo misturador.

IMAGEM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

REFERÊNCIA

MFQ2600W

CleverMixx

4242005102792

Batedeira

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

MFQ4030

MFQ4

4242002556840

Batedeira

500 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo. Cor: mint
turquoise. 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.

MFQ40302

MFQ4

4242002777429

Batedeira

500 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo. Cor: deep
red. 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.

MFQ40303

MFQ4

4242002777450

Batedeira

500 W. Selector de 5 níveis de velocidade, Turbo. Cor: smooth
vanilla. 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.

MFQ40301

MFQ4

4242002777290

Batedeira

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

MFQ36400

ErgoMixx

4242002718491

Batedeira

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

MFQ22100

CleverMixx

4242002944388

Batedeira

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

MFQ3010

CleverMixx

4242002439808

Grelhador de
Placas

ÁREA

Batedeira

375 W. Selector de 4 níveis de velocidade, Turbo.
Possibilidade de encaixar um pé de varinha. Inclui: taça rotativa
com 3 l de volume (para 500 g de farinha + ingredientes), varas
para bater e varas para amassar.

2000 W. Grande superfície: 328 x 238mm. Multifuncional com 3
posições: grelhador de placas com aquecimento superior e inferior para
grelhar, gratinar e manter quente. Controlos de temperatura individuais
para as grelhas superior e inferior. Placas anti-aderentes e amovíveis.
Placas com dupla face: placas lisas adaptadas para sanduíche e
superfície ondulada para grelhar. Grelhas inclinadas com canais de
drenagem da gordura para o interior de bandejas. Inclui tabuleiro para
gratinar e manter quente.

TFB4431V

Grelhador de
placas

4242002685991

Grelhador de
Placas

REFERÊNCIA

1800 W. Grande superfície: 328 x 238mm. Multifuncional com 3
posições: grelhador de placas com aquecimento superior e
inferior para grelhar, gratinar e manter quente. Placas antiaderentes e amovíveis. Grelhas inclinadas com canais de
drenagem da gordura para o interior de bandejas, para
alimentos mais saudáveis.

TFB4402V

Grelhador de
placas

Obs

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

EAN

IMAGEM

4242002685984

TFB3302V

Grelhador de
placas

4242002685977

Vacuum
Blender

2 em 1: liquidificar com função vácuo e 2) Selar a vácuo qualquer tipo de
alimentos e bebidas. 1.000 W, até de 37.000 rpm. Alimentos
processados a vácuo preservados durante mais tempo. Até 5x mais
vitamina C após 24h. 4 Programas: Auto (Vácuo + processar), Vácuo,
Gelo, Limpeza. Jarro duradouro Tritan com 1,5 l de capacidade, livre de
BPA. 6 lâminas em aço inoxidável de elevada qualidade. Inclui 2
recipientes vácuo (1,5 l e 0,75 l) e copo ToGo vácuo. Livro de receitas e
app com receitas e conselhos para uma alimentação saudável.

MMBV625M

VitaMaxx

4242005105731

High Speed
Blender

1.600 W, com até 45.000 rotações por minuto para processar qualquer
tipo de ingredientes de forma rápida. 6 programas automáticos para
batidos, sumos, sopas, molhos, gelados e programa de limpeza. Jarro
duradouro Tritan com 2 litros de capacidade, livre de BPA. 6 lâminas em
aço inoxidável de elevada qualidade. Livro de receitas e app com mais
de 30 receitas e conselhos para uma alimentação saudável.

MMBH6P6B

VitaBoost

4242002997575

High Speed
Blender

1.600 W, com até 45.000 rotações por minuto para processar
qualquer tipo de ingredientes de forma rápida. 3 programas
automáticos para batidos, sumos e sopas. Jarro de plástico
duradouro Tritan com 2 litros de capacidade, livre de BPA. 6
lâminas em aço inoxidável de elevada qualidade. Livro de receitas
e app com mais de 30 receitas e conselhos para uma alimentação
saudável.

MMBH4P3W

VitaBoost

4242002997636

Liquidificador

900 W. A liquidificadora mais silenciosa da Bosch - agora com programa
HighSpeed. Jarro em vidro ThermoSafe (2,3l, com alimentos 1,5l) 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, filtro para preparar batidos sem sementes ou
leite de soja e acessório para ajudar a processar os alimentos.

MMB66G7M

SilentMixx
Pro

4242005064809

Liquidificador

700 W. Extremamente silenciosa. Jarro em vidro ThermoSafe
(2,3l, com alimentos 1,5l) 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. Apto para picar gelo.

MMB42G0B

SilentMixx

4242002855356

Liquidificador

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
MMBM7G3M
permite transporte de bebida. Picador Tritan (200 ml) para picar
pequenas quantidades de ervas, frutos secos, etc. Peças em
contacto com os alimentos são livres de BPA.

VitaStyle
Mixx2Go

4242002934570

Liquidificador

500 W. Extremamente silenciosa. Jarro em plástico livre de
BPA com 2,4 l de capacidade (útil 1,5 l). Lâminas em aço
inoxidável: precisão a cortar, picar e misturar. Apto para picar
gelo.

MMB21P0R

Smoothie
Mixx

4242002790312

Liquidificador

ÁREA

Grelhador de
Placas

1800 W. Grande superfície: 310 x 220mm. Placas antiaderentes 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.

350 W. 2 copos Tritan 2Go (500 ml) que permite transporte de
bebida. Permite a preparação e o consumo através do mesmo
copo. Tampa para fácil consumo, especialmente durante o
transporte da bebida. Lâminas em aço inoxidável removíveis
para fácil limpeza. Peças em contacto com os alimentos são
livres de BPA.

MMBM401W

Mixx2Go

4242002934549

Liquidificador

REFERÊNCIA

350 W. Copo Tritan 2Go (500 ml) que permite transporte de
bebida. Permite a preparação e o consumo através do mesmo
copo. Tampa para fácil consumo, especialmente durante o
transporte da bebida. Lâminas em aço inoxidável removíveis
para fácil limpeza. Peças em contacto com os alimentos são
livres de BPA.

MMBP1000

Your
Collection

Obs
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4242005098811

VitaExtract

4242002974187

Slow Juicer

150 W. Tecnologia única de extração lenta (55 RPM) permite que
os nutrientes se mantenham conseguindo sumos saudáveis. 2
filtros para preparação de sumos saudáveis e batidos. Espreme
facilmente frutas duras e vegetais, nozes ou frutos congelados.
Capacidade sumo: 1000 ml. Capacidade polpa: 1300 ml. DripStop.
Peças em contacto com os alimentos são livres de BPA. Inclui
escova para uma limpeza precisa e fácil.

MESM500W

VitaExtract

4242002956015

Centrifugadora

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.

MES4000

VitaJuice 4

4242002770048

Centrifugadora

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

MES3500

VitaJuice 3

4242002812137

Centrifugadora

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.

MES25A0

VitaJuice 2

4242002812151

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.

MCP72GPB

VitaStyle
Citro

4242002996776

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 (3,5 copos) e indicador de nível. Plásticos em
contacto com os alimentos livres de BPA. Tampa para proteção
de pó.

MCP3000N

VitaPress

4242005135967

Máquina café
filtro

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.

TKA8011

Styline

4242002594958

Máquina café
filtro

ÁREA
Slow Juicer

MESM731M

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.

TKA6A683

ComfortLine

4242002874562

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).

TKA6A041

ComfortLine

4242002874340

Espremedor de Espremedor de
Citrinos
Citrinos

150 W. Tecnologia única de extração lenta (55 RPM) permite que os
nutrientes se mantenham conseguindo sumos saudáveis. Regulador
MixControl permite ajustar a quantidade de Polpa e espessura da bebida. 3
filtros para preparação de sumos saudáveis, batidos e gelados. Espreme
facilmente frutas duras e vegetais, nozes ou frutos congelados. Capacidade
sumo: 1000 ml. Capacidade polpa: 1300 ml. DripStop. Peças em contacto
com os alimentos são livres de BPA. Inclui escova para uma limpeza precisa e
fácil.

Máquina café
filtro
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TKA3A031

Compact
Class Extra

4242002717166

Moinho de Café

180 W. Depósito para 75g de grão de café. Lâmina em aço
inoxidável para elevada precisão e moagem fina. Sistema de
segurança. Moinha apenas funciona quando a tampa se
encontra fechada.

TSM6A011W

Moinho de
café

4242005108770

Jarro elétrico

2200 W. Sem fio. Jarro electrico com parede dupla em aço
inoxidável. Capacidade 1,7 l. TemperatureControl7: operação
TouchControl com 7 opções de temperatura, dos 70ºC-100ºC.
Perfeito para tea lovers . Resistência oculta. Desligar
automático ao ferver e ao levantar da base. Proteção contra
sobreaqueciemento.

TWK7203

stainless
steel / black
set

4242002901923

Jarro elétrico

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.

TWK8611P

Styline

4242002824628

Jarro elétrico

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.

TWK8612P

Styline

4242002994420

Jarro elétrico

2200 W. Sem fio. Jarro electrico em aço inoxidável.
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.

TWK7S05

silicone set

4242002909073

Jarro elétrico

2400 W. Sem fio. Jarro electrico em aço inoxidável.
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.

TWK70B03

Glass set

4242005090143

Jarro elétrico

2400 W. Sem fio. Jarro electrico em aço inoxidável.
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.

TWK6A813

ComfortLine

4242002880303

Jarro elétrico

ÁREA

Máquina café
filtro

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.

2200 W. Sem fio. Jarro electrico em aço inoxidável.
Capacidade 1,7 l. Resistência oculta. Triplo sistema de
segurança: desligar automático ao ferver, protecção contra
sobreaquecimento e funcionamento em vazio.

TWK7801

Stainless
steel

4242002697772

Últimas unidades

Jarro elétrico
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2400 W. Sem fio. Corpo e tampa em aço inoxidável. Capacidade
1,7 l. Indicador de água em litros e número de chávenas em ambos
os lados permite aquecer a quantidade de água necessária para
um aquecimento mais rápido e maior poupança energética. Saída
de água otimizada. Resistência oculta. Triplo sistema de
segurança: desligar automático ao ferver, protecção contra
sobreaquecimento e funcionamento em vazio.

TWK4P434

DesignLine

4242005188277

Novidade

Obs

Jarro elétrico

TWK4P440

DesignLine

4242005188062

Novidade

Jarro elétrico

2400 W. Sem fio. Corpo em aço inoxidável. Capacidade 1,7 l.
Indicador de água em litros e número de chávenas permite aquecer
a quantidade de água necessária para um aquecimento mais rápido
e maior poupança energética. Resistência oculta. Triplo sistema de
segurança: desligar automático ao ferver, protecção contra
sobreaquecimento e funcionamento em vazio.

TWK3P424

DesignLine

4242005188055

Novidade

Jarro elétrico

2400 W. Sem fio. Corpo em aço inoxidável. Capacidade 1,7 l.
Indicador de água em litros e número de chávenas permite aquecer
a quantidade de água necessária para um aquecimento mais rápido
e maior poupança energética. Resistência oculta. Triplo sistema de
segurança: desligar automático ao ferver, protecção contra
sobreaquecimento e funcionamento em vazio.

TWK3P420

DesignLine

4242005188031

Novidade

Jarro elétrico

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.

TWK6A011

ComfortLine

4242002880211

Jarro elétrico

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.

TWK6A013

ComfortLine

4242002880242

Jarro elétrico

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.

TWK6A014

ComfortLine

4242002880273

Jarro elétrico

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.

TWK6A017

ComfortLine

4242005073177

Jarro elétrico

2200 W. Sem fio. Capacidade 1,7 l. Barra elegante em aço
inoxidável. Resistência oculta. Abertura de tampa ao pressionar
um botão. Triplo sistema de segurança: desligar automático ao
ferver, protecção contra sobreaquecimento e funcionamento
em vazio, desligar automático ao levantar da base.

TWK7407

Cream / inox
bar

4242005073764

Jarro elétrico

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.

TWK3A011

Compact
Class

4242002717616

Torradeira

1800 W. 4 aberturas para quatro fatias de pão. Regulação do
grau de tostagem. Sensor electrónico para uma tostagem
uniforme. Centragem automática do pão. Função descongelar.
Função aquecimento. Desligar automático se o pão ficar preso.

TAT7S45

silicone set

4242005087396

ÁREA

EAN

2400 W. Sem fio. Corpo, base e tampa em aço inoxidável. Capacidade
1,7 l. Indicador de água em litros e número de chávenas em ambos os
lados permite aquecer a quantidade de água necessária para um
aquecimento mais rápido e maior poupança energética. Saída de água
otimizada. Resistência oculta. Triplo sistema de segurança: desligar
automático ao ferver, protecção contra sobreaquecimento e
funcionamento em vazio.

IMAGEM
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TAT8611

Styline

4242002594934

Torradeira

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.

TAT8612

Styline

4242002994482

Torradeira

1050 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. Desligar automático se o pão ficar preso.

TAT7S25

silicone set

4242002909097

Torradeira

1050 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.

TAT7203

stainless
steel / black
set

4242002969633

Torradeira

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.

TAT6A803

ComfortLine

4242002880181

Torradeira

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.

TAT6A001

ComfortLine

4242002880099

Torradeira

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.

TAT6A003

ComfortLine

4242002880129

Torradeira

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.

TAT6A004

ComfortLine

4242002880150

Torradeira

ÁREA

Torradeira

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.

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.

TAT6A111

ComfortLine

4242002879475

Torradeira

REFERÊNCIA
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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.

TAT6A117

ComfortLine

4242005072965

Obs

Torradeira

TAT4P424

DesignLine

4242005188666

Junho 2020

Torradeira

970 W. Torradeira em aço inoxidável. 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
reaquecimento. Corpo frio. Suporte para pãezinhos em aço
inoxidável.

TAT4P420

DesignLine

4242005188659

Novidade

Torradeira

970 W. Torradeira em aço inoxidável. 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
reaquecimento. Corpo frio. Suporte para pãezinhos em aço
inoxidável.

TAT3P424

DesignLine

4242005188642

Abril 2020

Torradeira

970 W. Torradeira em aço inoxidável. 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
reaquecimento. Corpo frio. Suporte para pãezinhos em aço
inoxidável.

TAT3P420

DesignLine

4242005188628

Maio 2020

Torradeira

800 W. 2 aberturas para duas fatias de pão. Barra elegante em
aço inoxidável. 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.

TAT7407

Cream / inox
bar

4242005098682

Torradeira

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.

TAT3A001

Compact
Class

4242002717555

Torradeira

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.

TAT3A011

Compact
Class

4242002717098

ÁREA

EAN

970 W. Torradeira em aço inoxidável. 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
reaquecimento. Corpo frio. Suporte para pãezinhos em aço
inoxidável.

IMAGEM
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Bomba de vácuo, caixa para vácuo (1,2 l), 3 sacos para vácuo 1,2 l e 3
sacos para vácuo 3,8 l.
Bomba de vácuo compatível varinhas Bosch ErgoMixx.

MSZV6FS1

Varinhas ErgoMixx

4242005204212

Caixas vácuo

Duas embalagens vácuo em Tritan 1000ml, livres de BPA.
Mantem os alimentos frescos até 2x mais tempo em comparação a
armazenamento sem vácuo. Até 5x mais vitamina C após 24h.

MSZV0FC2

MMBV625M
MS6CB61V1

4242005204243

Sacos vácuo

10 sacos de vácuo com fecho e com capacidade 3,8 litros.
Compatíveis com acessórios de vácuo para varinhas Bosch e
liquidificador Bosch VitaMaxx.
Para preservar alimentos durante muito mais tempo. Os sacos são
reutilizáveis (podem ser lavados na máquina de lavar loiça), livres de
BPA, aptos para o miroondas e em cozinha Sous vide até 85ºC.

MSZV0FB3

MMBV625M
MS6CB61V1

4242005204229

Sacos vácuo

10 sacos de vácuo com fecho e com capacidade 1,2 litros.
Compatíveis com acessórios de vácuo para varinhas Bosch e
liquidificador Bosch VitaMaxx.
Para preservar alimentos durante muito mais tempo. Os sacos são
reutilizáveis (podem ser lavados na máquina de lavar loiça), livres de
BPA, aptos para o miroondas e em cozinha Sous vide até 85ºC.

MSZV0FB1

MMBV625M
MS6CB61V1

4242005204236

Copo
ToGo

ÁREA

Compatível com:

Copo Tritan 2Go (500 ml).
Compatível com liquidificadores VitaStyle Mixx2Go e Mixx2Go.
Permite transporte de bebida. Permite a preparação e o consumo através
do mesmo copo. Tampa para fácil consumo, especialmente durante o
transporte da bebida. Livre de BPA.

MMZM0BT1

MMBM7G3M
MMBM401W
MMBP1000

4242002997797

Duas embalagens vácuo em Tritan (1500 ml e 750 ml), livres de BPA.
Compatível com liquidificador Bosch VitaMaxx.
Mantem os alimentos frescos até 2x mais tempo em comparação a
armazenamento sem vácuo. Até 5x mais vitamina C após 24h.

MMZV0SB2

MMBV625M

4242005133970

Acessórios
vácuo

Referência

Embalagens
vácuo VitaMaxx

IMAGEM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Compatível com:

EAN

Copo ToGo
VitaMaxx

Copo 2Go em Tritan (500 ml), livre de BPA.
Compatível com liquidificador Bosch VitaMaxx.
Mantem os alimentos frescos até 2x mais tempo em comparação a
armazenamento sem vácuo. Até 5x mais vitamina C após 24h. Permite o
transporte da bebida preparada na VitaMaxx.

MMZV0BT1

MMBV625M

4242005131358

Sacos de pó
PowerProtect

Pack especial económico de sacos de pó PowerProtect. Poupe até 25%.
Valuepack 25% free. Contém: 16 sacos de pó.

BBZ16GALL

Todos aspiradores
Bosch (exceto
BSG8/BSN…)

4242005076581

Sacos de pó
AirFresh

Sacos para pó AirFresh com tecnologia de carbono ativo, ideal para
eliminação de odores (consumidores com animais domésticos). 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 proteção eficaz do motor. Multicamadas para
maior filtragem. Contém: 4 sacos de pó.

BBZAFGALL

Todos aspiradores
Bosch (exceto
BSG8/BSN…)

4242005135790

Sacos de pó
PowerProtect

ÁREA

Referência

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.

BBZ41FGALL

Todos aspiradores
Bosch (exceto
BSG8/BSN…)

4242002830414

Grânulos
AirFresh

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Grânulos
AirFresh

IMAGEM

Pérolas AirFresh. Fragância: Briza do Pacífico.
Para um ambiente agradável em casa. A combinação da tecnologia FRESHPLEX ™
neutralizadora de odores e um aroma agradável impedem o desenvolvimento de
odores desagradáveis auando a aspiração. As pérolas AirFresh simplesmente devem
ser aspiradas do chão e imediatamente neutralizam os odores desagradáveis e
emitem um aroma agradavelmente fresco e limpo. A dosagem das pérolas AirFresh
devem ser de acordo com a preferência pessoal da intensidade do aroma. Inclui 4
saquetas.
Pérolas AirFresh. Fragância: Bagas Silvestre.
Para um ambiente agradável em casa. A combinação da tecnologia FRESHPLEX ™
neutralizadora de odores e um aroma agradável impedem o desenvolvimento de
odores desagradáveis auando a aspiração. As pérolas AirFresh simplesmente devem
ser aspiradas do chão e imediatamente neutralizam os odores desagradáveis e
emitem um aroma agradavelmente fresco e limpo. A dosagem das pérolas AirFresh
devem ser de acordo com a preferência pessoal da intensidade do aroma. Inclui 4
saquetas.

BBZAFPRLS1

Todos os aspiradores 4242005138265

BBZAFPRLS2

Todos os aspiradores 4242005138579

Referência

Grânulos
AirFresh

Pérolas AirFresh. Fragância: Orquídea suave.
Para um ambiente agradável em casa. A combinação da tecnologia FRESHPLEX ™
neutralizadora de odores e um aroma agradável impedem o desenvolvimento de
odores desagradáveis auando a aspiração. As pérolas AirFresh simplesmente devem
ser aspiradas do chão e imediatamente neutralizam os odores desagradáveis e
emitem um aroma agradavelmente fresco e limpo. A dosagem das pérolas AirFresh
devem ser de acordo com a preferência pessoal da intensidade do aroma. Inclui 4
saquetas.

BBZAFPRLPT

Bateria
Bosch

Bateria 3,0Ah. Power for ALL System: as baterias do Unlimited fazem parte do
sistema Bosch 18-Volts sem fios para Casa e Jardim. Isto significa que é
possível usar o aspirador com todas as baterias do sistema Power for ALL.

BHZUB1830

Aspiradores verticais
Unlimited

4242005086467

Quick
Charger

Carregador rápido para baterias Bosch Power for All System.

BHZUC18N

Aspiradores verticais
Unlimited

4242005136162

Kit acessórios
Unlimited

Kit de acessórios para aspiradores sem fios Unlimited. Inclui:
1. Escova turbo mini.
2. Escova para colchões.
3. Bocal para fendas extra longo.

BHZUKIT

Aspiradores verticais
Unlimited

4242005239191

Kit acessórios
Athlet

ÁREA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Kit de acessórios para Bosch Athlet inclui:
1. Escova XXL para estofos, 40% maior que uma escova para estofos
tradicional (19 cm).
2. Escova XXL para fendas permite o fácil alcance de zonas difíceis. 180%
maior que uma escova para fendas tradicional (36 cm).
3. Alça ajustável para fácil mobilidade e utilização.
4. Tubo flexível com pega.

BHZPROKIT

Aspiradores verticais
1em1 Athlet

4242002828589

Kit acessórios
Readyy / Move

IMAGEM

Compatível com:

EAN

Kit de acessórios para aspiradores Readyy 2em1 e Move inclui:
1. Escova 2em1 para estofos e móveis. Permite a limpeza de texteis e superfícies
delicadas. Gentle cleaning of textiles and delicate surfaces with 2in1 upholstery and
furniture brush
2. Tubo flexível e bocal para fendas XL, para fácil alcance de zonas difíceis.
3. Escova para colchões.
4. Mala para fácil arrumação de acessórios.

BHZTKIT1

Aspiradores verticais
2em1 Readyy
Aspiradores de mão
Move

4242005053995

Todos os aspiradores 4242005138586

ÁREA

4242005135783

BBZ154UF

Aspiradores com
saco Serie | 8.
Aspiradores sem
saco Serie | 6.

4242005135776

Filtro Hepa

BBZ156UF

Aspiradores com
saco Serie | 2,
Serie | 4 e Serie | 6.
Aspiradores sem
saco Serie | 4.

Filtro UltraAllergy especialmente indicado para pessoas que sofram de
alergias.

Filtro Hepa

EAN

Filtro UltraAllergy especialmente indicado para pessoas que sofram de
alergias.

Filtro Hepa

Compatível com:

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.

BBZ156HF

Escova

Referência

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.

BBZ124HD

Todos os aspiradores
4242002510804
cilindro

Escova

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

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.

BBZ42TB

Todos os aspiradores
4242002091716
cilindro

Escova

IMAGEM

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.

BBZ123HD

Todos os aspiradores
4242002472003
cilindro

Sem saco: GS10, GS20
com saco: GL20, GL30,
GL40, GL40S, BGL35,
BGL25

4242002715797

ÁREA

Descalcificante
engomar
StoreProtect

IMAGEM

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Referência

Compatível com:

EAN

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

TDZ1101

Ferros a vapor:
DI90
DA75
DA70
DA50
DA30

4242002493497

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

TDZ1750

Ferros a vapor:
DI90
DA50

4242002773667

Pack Lifestyle

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

MUZ5PP1

Pack Lifestyle

Pack Lifestyle HuntingAdventure inclui:
1. Picador de carne
2. Set de 3 discos para picador de carne: 3 mm, 5 mm, 8 mm
3. Acessório para enchidos
4. Acessório para Kebbe

MUZ9HA1

Pack Lifestyle

Pack Lifestyle BakingSensation inclui:
1. Picador de carne
2. Acessório para 4 diferentes formatos de bolos
3. Taça extra em plástico, para maior flexibilidade

MUZ5BS1

Pack Lifestyle

Pack Lifestyle VeggieLove Plus inclui Multi-Mixer com:
1. 3 discos para triturar, ralar e fatiar
2. Picador universal
3. Espremedor de citrinos

MUZ9VLP1

X

4242002953458

Pack Lifestyle TastyMoments 5-em-1:
1. Liquidificador
2. Moinho
3. Triturador / Picador
4. Armazenamento
5. Solução ToGo

MUZ9TM1

X

4242002943732

MC 8

X

Pack Lifestyle

MUM 4

MUZ9PP1

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MUM 5

MUM 9

Pack Lifestyle

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

ÁREA

Referência

IMAGEM

EAN

4242002943299

X

X

4242002815527

4242002943718

X

4242002909172

Moinho de cereais.
Para todo o tipo de cereiais (excepto milho), sementes, cogumelos
secos e ervas.

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

MUZ45XTM1

X

X

MUZ5GM1

X

MUZ45XCG1

X

Referência

Triturador contínuo com 3 discos para 5 funções. Disco de corte
reversível (fino e grosso), disco reversível para triturar (fino e
grosso) e disco para ralar médio.

MUZ4DS4

Copo liquidificador em vidro ThermoSafe para uma preparação
segura de sopas quentes e bebidas frias. Capacidade: 800 ml.

MUZ45MX1

Copo liquidificador em plástico. Capacidade: 1400 ml.

MUZ4MX2

X

MC 8

MUM 4

Pack Lifestyle TastyMoments 5-em-1:
1. Liquidificador
2. Moinho
3. Triturador / Picador
4. Armazenamento
5. Solução ToGo

MUM 5

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MUM 9

ÁREA

Funcionalidade Funcionalidade Funcionalidade Funcionalidade Funcionalidade
Pack Lifestyle
& Outros
& Outros
& Outros
& Outros
& Outros

IMAGEM

EAN

4242002826110

4242002754987

X

4242002826097

X

4242005050765

X

4242005062508

X

4242002002453

X

Máquina para gelado.

MUZ5EB2

Máquina para gelado.

MUZ4EB1

Taça em aço inoxidável.

MUZ9ER1

Taça em aço inoxidável.

MUZ4ER2

Taça em plástico.

MUZ5KR1

MC 8

MUZ9EB1

MUM 4

Máquina para gelado.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MUM 5

Referência

MUM 9

ÁREA

Funcionalidade Funcionalidade Funcionalidade Funcionalidade Funcionalidade Funcionalidade
& Outros
& Outros
& Outros
& Outros
& Outros
& Outros

IMAGEM

EAN

4242005175505

X

4242002758251

X

X

4242002104867

4242002951393

X

X

4242002636139

4242002689029

MC 8

MUM 4

Referência

MUM 5

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MUM 9

ÁREA

Picador de
Picador de
Picador de
Picador de
Funcionalidade Funcionalidade
Carne & Outros Carne & Outros Carne & Outros Carne & Outros
& Outros
& Outros

IMAGEM

EAN

Espremedor de citrinos.

MUZ4ZP1

X

4242002002514

Suporte de acessórios.

MUZ4ZT1

X

4242002004617

Picador de carne.

MUZ5FW1

Picador de carne.

MUZ4FW4

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 MUZ4FW4.

MUZ45LS2

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

MUZ45FV1

X

4242002635125

X

4242005149469

X

X

4242005150076

X

X

4242002643915

MUM 4

MUZ45RV1

X

X

Triturador
Contínuo &

Disco de corte para vegetais e frutas. Se utilizado na MUM4 é
necessário acessório MUZ4DS4.

MUZ45AG1

X

X

X

4242002634876

Triturador
Contínuo &

Disco para cortar batatas, para batatas fritas. Se utilizado na
MUM4 é necessário acessório MUZ4DS4.

MUZ45KP1

X

X

X

4242002634852

Triturador
Contínuo &

Disco para cortar batatas em palitos, para batatas fritas. Se
utilizado na MUM4 é necessário acessório MUZ4DS4.

MUZ45PS1

X

X

X

4242002634890

Disco para ralar. Se utilizado na MUM4 é necessário acessório
MUZ4DS4.

MUZ45RS1

X

X

X

4242002635224

MC 8

MUM 5

Picador de
Carne & Outros

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

Triturador
Contínuo &

MUM 9

Referência

ÁREA

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

IMAGEM

EAN

4242002635057

