
Principalele ingrediente 
ale unui mic dejun ideal sunt 
designul [i tehnologia.
Noi le-am combinat în setul Styline. 



Nu l`sa ceea ce este mai bun pentru final!
Cu tehnologii inovatoare, setul Styline este ideal 
pentru un mic dejun perfect.

Pr`jitorul de pâine TAT 8611  
cu sistemul PerfectRoast.

Pr`jire uniform` felie dup` felie – 
aceasta este garan]ia oferit` de noul 
pr`jitor Bosch. Un sistem de înc`lzire 
delicat` [i precis` distribuie c`ldura 
uniform, pe întreaga suprafa]` a pâinii, 
în timp ce senzorul de temperatur` 
controleaz` durata de pr`jire. Astfel, 
pâinea este rumenit` perfect pân` la 
culoarea aurie. 

Cafetiera TKA 8011  
cu sistemul AromaProtect.

Trei lucruri sunt esen]iale pentru a 
transforma o cea[c` de cafea obi[nuit` 
într-o tenta]ie irezistibil`: temperatura 
de fierbere a apei, timpul de contact 
între apa fierbinte [i cafeaua m`cinat` 
[i temperatura de p`strare a cafelei. 
Toate trei sunt controlate automat de 
cafetiera TKA8011, oferind savoare 
perfect` cafelei. Tot ce trebuie s` faci 
este s` te relaxezi [i s` savurezi!

Fierb`torul de ap` TWK 8611 
cu sistemul PerfectTea.

Pentru a savura aroma diferitelor tipuri 
de ceai, acestea trebuie preparate 
la anumite temperaturi. De aceea 
fierb`torul de ap` are patru trepte 
de temperatur` diferite, de la 70˚C 
pân` la 100˚C. Îns`, dac` ora ceaiului 
trebuie amânat`, cu o singur` ap`sare 
de buton temperatura apei poate fi  
men]inut` cald`.

DualHeating
80-85°C

92-96°C



Pr`jitorul de pâine 
Styline TAT 8611

Cafetiera Styline TKA 8011

Control digital:
Panoul digital include 
func]iile de înc`lzire 
[i memorie pentru 
utilizare rapid`.

MirrorHeating:
Patru elemente de 
cuar] produc [i reflect` 
c`ldura, pentru a asigura 
pr`jirea uniform` a 
feliilor de pâine.

AutoHeat Control:
Un senzor monitorizeaz` 
permanent temperatura 
[i modific` timpul de 
pr`jire pentru rumenire 
uniform`.

DualHeating System:
Pentru cea mai bun` arom`, 
sistemul DualHeating asigur` 
temperaturile ideale de 
preparare [i de men]inere 
cald` a cafelei.

Aroma VolumeAutomatic:
Senzorul din interiorul 
containerului detecteaz` 
nivelul sc`zut de ap` [i 
ajusteaz` timpul de contact 
dintre apa fierbinte [i 
cafeaua m`cinat`. Rezutatul 
este cafea plin` de savoare, 
indiferent de num`rul de 
ce[ti preparate. 



Fierb`torul de ap` Styline TWK 8611

Sistem AntiCalc:
Cea mai bun` protec]ie  
este cât se poate de 
simpl`: indicatorul pentru 
decalcifiere [i programul 
încorporat anticalcar.

Temperature Control:
Pentru rezultate optime, 
temperatura de înc`lzire poate 
fi selectat` diferen]iat: 70˚C, 
80˚C, 90˚C [i 100˚C.  
La atingerea temperaturii, 
LED-ul de pe display se aprinde 
pentru avertizare.

Filtru anticalcar din inox:
Filtrul inclus, cu posibilitate 
de deta[are [i sp`lare, 
asigur` calitatea apei.

Mâner antialunecare:
Mânerul din material moale  
asigur` confort maxim [i 
siguran]` în utilizare.

Func]ia Keep Warm:
Datorit` unui senzor 
încorporat, temperatura 
setat` este atins` 
indiferent de volumul de 
ap`, iar prin ap`sarea unui 
buton poate fi men]inut` 
cald` pân` la 30 de minute.



Gama Private Collection

Fierb`tor de ap` Fierb`tor de ap`

TWK 6004N TWK 6001

Putere consumat` (max.) 2400 W Putere consumat` (max.) 2400 W

Capacitate 1,7 l ap` Capacitate 1,7 l ap`

Can` plastic Can` plastic

Filtru anticalcar din inox Filtru anticalcar din inox

Deconectare automat` Deconectare automat`

Cafetier` Cafetier`

TKA 6024V TKA 6021V

Putere consumat` (max.) 1100 W Putere consumat` (max.) 1100 W

Capacitate 10 ce[ti/ 1,25 l Capacitate 10 ce[ti/ 1,25 l

Can` sticl` Can` sticl`

Selector de arom` Selector de arom`

Rezervor ap` deta[abil Rezervor ap` deta[abil

Filtru deta[abil Filtru deta[abil

Sistem anti-picurare Sistem anti-picurare

Sistem special de preparare pentru 
p`strarea aromei

Sistem special de preparare pentru 
p`strarea aromei

Pr`jitor de pâine Pr`jitor de pâine Pr`jitor de pâine

TAT 6004 TAT 6104 TAT 6101

Putere consumat` (max.) 900 W Putere consumat` (max.) 900 W Putere consumat` (max.) 900 W

2 felii pâine 2 felii pâine 2 felii pâine

Senzor electronic pentru pr`jire 
uniform`

Senzor electronic pentru pr`jire 
uniform`

Senzor electronic pentru pr`jire 
uniform`

Sertar deta[abil pentru firimituri Sertar deta[abil pentru firimituri Sertar deta[abil pentru firimituri

Suport inox pentru chifle Suport inox pentru chifle Suport inox pentru chifle

Deconectare automat` de siguran]` Deconectare automat` de siguran]` Deconectare automat` de siguran]`

Op]iune dezghe]are Op]iune dezghe]are Op]iune dezghe]are



Cafetier`

TKA 8011

Putere consumat` (max.) 1160 W

Capacitate 10 / 15 ce[ti (1,25 l)

DualHeating: sistem dublu de înc`lzire prin reglajul optim al 
temperaturii de preparare şi al funcţiei de men]inere cald` • 
VolumeAutomatic pentru aroma optim` a cafelei chiar [i la preparare 
în cantit`ţi reduse

Deconectare automat` dup` dou` ore

Sistem anti-picurare

Filtru deta[abil

Rezervor deta[abil

Pr`jitor de pâine

TAT 8611

Putere consumat` (max.) 860 W

Capacitate dou` felii

Mirror Heating: rezistenţe de înc`lzire pe cuar] speciale pentru 
o pr`jire uniform` • AutoHeat Control: senzor electronic pentru 
putere de înc`lzire constant` • Setare digital` • Memorie • Centrare 
automat` a feliilor

Deconectare automat` 

Carcas` termoizolat`

Op]iune dezghe]are

Suport deta[abil inox pentru înc`lzire

Sertar firimituri deta[abil

Fierb`tor de ap`

TWK 8611

Putere consumat` (max.) 2400 W

Capacitate 1,5 l ap`

TemperatureControl: posibilit`ţi setare temperatur` la 70°C, 80°C, 
90°C, 100°C • Keep Warm Function - funcţie pentru menţinere cald`

Filtru anticalcar deta[abil inox

Deconectare automat` 

Plit` inox

Gama Styline

Cump`r`torii pot suna pentru informa]ii [i asisten]` service la num`rul de telefon 021.203.97.48 sau pot scrie la service.romania@bshg.com.
Produc`torul î[i rezerv` dreptul de a îmbun`t`]i performan]ele tehnice [i designul produselor prezentate f`r` aviz`ri prealabile.
©Bosch Electrocasnice 06/2011. www.bosch-home.ro

Pr`jitor 
TAT 8611

Cafetier` 
TKA 8011

Fierb`tor ap` 
TWK 8611

Robot buc`t`rie 
MCM 4200 / MCM 4100

Storc`tor fructe
MES 20A0

Blender de mân`
MSM 7500

Blender de mân`
MSM 7800

Seria complet` Styline
de la Bosch:


