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Bosch-kodinkoneet kuuluu osana BSH-konserniin. Bosch on tunnettu yli 75 vuoden ajan asiantuntemuksestaan kodinkoneiden tuotekehityksessä, teknisessä laadussa 

ja luotettavuudessa. Yrityksen perustajan Robert Boschin syntymästä on kulunut 152 vuotta. Hän oli aikanaan tunnettu uraa uurtavasta periaatteestaan valmistaa 

”tekniikkaa elämää varten” ja Bosch-kodinkoneilla toimitaan saman periaatteen mukaan edelleen. Periaate kuvaa tänä päivänä yrityksen tehtävää ja tavoitetta. 

Euroopan johtavana kodinkoneiden valmistajana Bosch valmistaa jääkaappeja, pakastimia, pesukoneita, kuivausrumpuja, astianpesukoneita, liesiä ja kuluttajatuotteita 

kotitalouksille kaikkialla maailmassa. Pyrkimys laatuun ja täydellisyyteen ei heijastu ainoastaan käytännöllisissä laitteissa ja teknisessä voimassa, vaan myös tuotteiden 

muotoilussa, joka on toistuvasti saanut tunnustusta. Alusta saakka tärkeä osa Bosch-yrityskulttuuria on ollut suhtautua ihmisiin, ympäröivään maailmaan ja luontoon 

kunnioituksella, mikä ilmenee yrityksen energiatehokkaissa, resursseja säästävissä ja kestävissä tuotteissa ja toimintatavoissa. Lisätietoja http://www.bosch-home.fi/ 

 
 
Bosch-kodinkoneiden uutuudet: 

Muotoilupalkitun Bosch-yleiskoneen 
uudet värit 
 
Bosch esittelee kolme uutta väriä MUM5-yleiskoneesta. Red dot -designpalkinnon 
saaneella yleiskoneella alustaminen, pilkkominen, hienontaminen ja vatkaaminen 
onnistuvat vaivattomasti ja tyylikkäästi. 
 
Bosch MUM5-yleiskonevalikoiman uudet värit ovat vaniljanvalkoinen, minttu-turkoosi ja 
punainen. MUM5 on väsymätön keittiöapulainen niille, jotka pitävät ruuanlaitosta ja 
leipomisesta. Se vaivaa taikinan, jauhaa lihan, silppuaa ja viipaloi kasvikset ja vatkaa kerman 
ammattitasoisesti. Se suoriutuu monista keittiön askareista laajan lisävarustevalikoiman ja 
tehokkaan 900 W:n moottorin ansiosta. 
 
”Uudet värit vahvistavat MUM5-valikoimaamme. MUM5 on täydellinen apu tyylikkääseen ja 
tehokkaaseen ruuanlaittoon ja leipomiseen. Siinä yhdistyvät Bosch-kodinkoneiden 
laadukkuus sekä kilpailukykyinen hinta,” kertoo Bosch-kodinkoneiden 
markkinointikoordinaattori Annemari Kurki. 
 
Riippumattomassa kuluttajatutkimuksessa palkittu 
Puolueettomia tuotetestauksia julkaiseva ruotsalainen Råd & Rön -lehti testasi 12 
yleiskonetta. Bosch MUM5 -yleiskone menestyi testissä hyvin ja sai Hyvä ostos -arvion. 
Testissä arvostettiin MUM5:n helppokäyttöisyyttä, nopeutta ja tehokkuutta. Lisäksi hinta 
arvoitiin kilpailukykyiseksi. 
 
Monipuoliset käyttömahdollisuudet 
MUM5:n tehokas moottori ja monipuoliset lisävarusteet mahdollistavat entistä 
monipuolisemman ruuanlaiton. Lihamylly jauhaa lihan, kanan ja kalan. Sosepusertimella voi 
helposti soseuttaa pehmeitä hedelmiä ja vihanneksia. Kakkupursotin on täydellinen apu 
pikkuleipien ja kakkutaikinan muotoiluun ja mantelimyllyllä voi jauhaa ja raastaa pähkinöitä, 
suklaata ja korppujauhoja. Kulho ja lisävarusteet ovat ruostumatonta terästä. Ne ovat erittäin 
helppo puhdistaa, sillä ne voidaan pestä astianpesukoneessa. 
 
Tuotekuvia: 
https://www.bshneps.com/main/bsh/image_archive/SearchPage.aspx?brand=2 
 
Lisätietoja:  
Annemari Kurki 
Markkinointikoordinaattori 
BSH Kodinkoneet Oy 
040 768 2914 
annemari.kurki (at) bshg.com 
 
Testilaitteet: 
Joni Svärd 
Cocomms Oy 
joni.svard (at) cocomms.com 
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Tuotenumero: MUM54020 
Väri: minttu-turkoosi 
Suositushinta: 399 euroa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tuotenumero: MUM54720  
Väri: punainen 
Suositushinta: 399 euroa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tuotenumero: MUM54920  
Väri: vanilja 
Suositushinta: 399 euroa 
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