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Bosch MaxxiMUM: 
Markkinoiden tehokkain yleiskone 
 
MaxxiMUM on Bosch-kodinkoneiden uusi, tyylikäs ja kokonaan metallista valmistettu 
1600 watin yleiskone. Se ei ainoastaan vatkaa, alusta ja sekoita, vaan lisäosien avulla 
valmistat ruokaa ja leivot ammattilaisen tavoin kotonakin. 
 
Yleiskone, jossa on markkinoiden tehokkain 1600 watin moottori, alustaa taikinan, jauhaa 
lihan, pilkkoo ja lohkoo vihannekset sekä vatkaa kerman nopeasti ja tehokkaasti. Kahdessa 
MaxxiMUM-mallissa on uusi SensorControl-toiminto, jonka ansiosta kermasta ja valkuaisista 
tulee täydellistä vaahtoa. MaxxiMUM-yleiskone nimittäin lopettaa vatkauksen automaattisesti 
havaitessaan vaahdon koostumuksen olevan optimaalinen. 
 
MaxxiMUM-yleiskoneen lisävarusteiden avulla valmistat monimutkaisiakin ruokia. 
Lihamyllyllä jauhat lihaa, kalaa tai siipikarjaa. Sosepusertimella valmistat hedelmistä ja 
vihanneksista soseita ja pyreetä. Yleiskoneeseen voit yhdistää myös muita lisävarusteita, 
joilla pystyt esimerkiksi murskaamaan jäätä, valmistamaan itse tehtyä pastaa ja jauhamaan 
siemeniä, sieniä ja yrttejä. 
 
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja varusteet on helppo puhdistaa vaikka 
astianpesukoneessa. 

”MaxxiMUM on vaativalle kotikokille yleiskone isolla Y:llä. Käytännöllisten toimintojen ja 
monien lisävarusteiden ansiosta vain mielikuvitus on rajana, kun valmistat ruokaa 
kotioloissa”, sanoo markkinointikoordinaattori Annemari Kurki BSH Kodinkoneet Oy:stä. 

Bosch-kodinkoneiden aiemmin lanseeraama MUM5-yleiskone on voittanut arvostetun Red 
Dot -muotoilupalkinnon, ja ruotsalainen kuluttajalehti Råd & Rön on myöntänyt sille ”Hyvä 
ostos” -tunnustuksen. MUM5-yleiskone on saatavilla useassa eri värissä, esimerkiksi 
luonnonvalkoisena, mintunvihreänä ja tummanpunaisena.  

 
Tuotetiedot MaxxiMUM 
Tuotenumero 
MUMXL10G 
MUMXL20G 
MUMXL40G 
MUMXX20G (SensorControl) 
MUMXX40G (SensorControl) 
Suositushinta: alkaen 699 euroa 
Tuotekuvat kuvapankissa: I00000168, 
I00000171, I00000169 
 
Tuotetiedot MUM5 
Tuotenumero 
MUM54020 
MUM54720 
MUM54920 
Suositushinta: alkaen 399 euroa 
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Tuotekuvat osoitteesta 
https://www.bshneps.com/main/bsh/image_archive/SearchPage.aspx?brand=1 

 
Lisätietoja 
Annemari Kurki  
Markkinointikoordinaattori  
BSH Kodinkoneet Oy  
+358 40 768 2914  
annemari.kurki (at) bshg.com  
 
Testilaitteet ja kuvapyynnöt 
Cocomms Oy  
Maija Joki-Korpela  
maija.joki-korpela (at) cocomms.com  
 
 
 
 
Bosch  
Bosch-kodinkoneet on osa BSH Home Appliances Groupia, joka on Euroopan johtava 
kodinkonevalmistaja. Bosch-kodinkoneiden perustaja Robert Bosch oli tarkka yksityiskohdista. Hän 
valmisti ensimmäiset kodinkoneet jo vuonna 1886, jotta arjen askareet sujuisivat helpommin ja 
turvallisemmin. Hän tunsi sosiaalista vastuuta ja teki työtä sen eteen, että yritys kehittyisi käsi kädessä 
yhteiskunnan kanssa. Nämä arvot ovat edelleen mukana, kun Bosch valmistaa tänä päivänä erittäin 
kestäviä ja korkealaatuisia kodinkoneita. Yhtiön liikevaihto Pohjoismaissa oli vuona 2013 noin 500 
miljoonaa euroa. Lisätietoja: www.bosch-home.fi 


