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Kraftfulla motorer sätter färg på hemmet

Bosch lanserar hjälpredor i tre trendiga kulörer
Köksutrustningen är idag en viktig del av hemmet och integreras ofta i den
övriga inredningen. Bosch lanserar nu köksmaskiner ur serien MUM 5 i tre
nya, trendiga färger. De färgglada köksmaskinerna sätter extra krydda på
köket och är utvecklade för att passa den professionella kocken såväl som
den matglada amatören. Bosch lanserar även dammsugare ur serien MOVE
On i matchande kulörer som MUM 5-serien.
Bosch köksmaskin i serien MUM 5 lanseras i färgerna Yellow Passion, Spring
Blue och Red Diamond. Trender som öppna planlösningar och exponerad
köksutrustning gör att köksmaskinen blir ett färgglatt inslag i heminredningen.
Den passar lika bra som färgaccent till svart och vit som att färgkoordinera med
övriga detaljer.
– Köksmaskiner är en enorm hjälp i köket och används flitigt av många varje dag.
Därför vill vi erbjuda kvalitativa produkter med design och funktion utöver det
vanliga. De nya färgerna lyser upp ett färglöst hem och går lätt att matcha med
andra detaljer i hemmet. Därför känns det också roligt att presenterar
dammsugare i liknande kulörer för en snygg matchning, säger Madeleine Philip,
Category Manager Food & Bevarage på Bosch Home Appliances.
En kraftfull partner i köket
Bosch köksmaskin har ett tredimensionellt blandningssystem vilket erbjuder
funktionalitet i köket. Den kraftfulla prestandan på 900 watt gör att det är lätt att
arbeta ut till exempel tunga degar såsom bröddegar. Perfekt även för att blanda
eller riva grönsaker, pressa citrusfrukter, blanda smoothies och mycket mer. Med
köksmaskinen tillkommer bland annat en bunke i rostfritt stål, en mixer, en
grönsaksskärare och en praktisk tillbehörspåse för snabb undanröjning. Till alla
tre kulörer för MUM 5-serien medföljer ett tillbehörspaket med 2 olika vispar,
1 degkrok, 1 rivjärn med 3 vändbara skivor och 1,25 liters mixer i plast.
Flexibel städhjälp
Bosch MOVE On dammsugare presenteras i kulörerna Golden Delicious, Aqua
Pastel och Taupe och sätter färg på den annars tråkiga sysslan att städa.
Dammsugaren har en rad smarta funktioner som erbjuder en behagligare och
tystare dammsugning. Dammsugaren har den smarta funktionen BallConnection,
där dammsugarslangen är ansluten med ett kulled, för att göra dammsugaren så
följsam och smidig som möjlig.
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Bildnummer: 4905
Bosch MUM 5 Yellow
Passion

Bildnummer: 4947
Bosch MUM 5 Spring
Blue

Bildnummer: 4949
Bosch MUM 5 Red
Diamond

Produktnamn

Artikelnummer

Egenskaper

Bosch MUM 5

MUM 54420
MUM 54520
MUM 54620

- 900 watt
3599 SEK
- Hög säkerhet: fungerar inte
om skålen eller locket på
mixern inte är på rätt plats
- EasyArmLift: frigöring av
armen genom en knapp
- Skål i rostfritt stål (3,9 L)
- LED-belysning

Bildnummer: 4969
Bosch MOVE on Golden
Delicious

Bildnummer: 4956
Bosch MOVE on Aqua
Pastel

Rekommenderat
cirkapris

Bildnummer: 4955
Bosch MOVE on Taupe

Produktnamn

Artikelnummer

Egenskaper

Rekommenderat
cirkapris

Bosch MOVE
On

BGL35MOVE6
BGL35MOV11
BGL35MOV12

- 360° BallConnection
- Stora mjuka hjul
- Dammkapacitet 4 l
- Luftflöde 40 l/s
- 10 m aktionsradie

1699 SEK
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För ytterligare produktinformation
(köksmaskiner) kontakta:
Madeleine Philip, Bosch Category
Manager Food & Bevarage
tel: 08-734 12 13
mobil: 0703-95 79 96
e-post: Madeleine.Philip@bshg.com

För praktiska frågor och bilder
kontakta:
Hanna Rading, Star PR Group
tel: 08-545 29 854
e-post:
hanna.rading@starprgroup.com

För ytterligare produktinformation (dammsugare) kontakta:
Hanne-Marie Pedersen, Bosch Category Manager Consumer Products
tel: 08-734 13 05
mobil: 0767-64 32 45
e-post: HanneMarie.Pedersen@bshg.com

Högupplösta bilder kan laddas ner från Bosch bildarkiv: bosch-home.se/bildarkiv
I över 75 år har namnet Bosch på vitvaror och hushållsapparater stått för expertis inom
produktutveckling, teknisk kvalitet och tillförlitlighet. Företagets grundare Robert Bosch, som
skulle ha fyllt 150 år i år, var redan på sin tid hängiven den vägledande principen som
fortfarande gäller idag, att producera "teknik för livet". Denna tradition är både ett åtagande och
en motivation för företaget i dag: Som det ledande varumärket för vitvaror och
hushållsapparater i Europa producerar Bosch kylskåp, frysar, tvättmaskiner, torktumlare,
diskmaskiner, spisar och konsumentprodukter för hushåll över hela världen. Att sträva efter
kvalitet och perfektion återspeglas inte bara i de bevisligen funktionella apparaterna och den
kraftfulla tekniken, utan även i produktdesignen som upprepade gånger har erkänts med
utmärkelser. Att behandla människor, omvärlden och naturen med respekt har varit en viktig del
av Bosch företagskultur redan från början och återspeglas i företagets energieffektiva,
resurssparande och hållbara produkter och processer.
För mer information, gå till www.bosch-home.se
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