
Home Connect.
Slim verbonden huishoudtoestellen 
voor een gemakkelijker leven.

Technologie voor het leven



Het comfort van uw woning. 
De intelligentie van Silicon Valley.
Vanaf nu bieden uw huishoudtoestellen u 
geavanceerde nieuwe mogelijkheden – dankzij 
de Home Connect-functie. Bedien uw toestellen 
moeiteloos op afstand, en houd te allen tijde 
een oogje in het zeil. U krijgt ook continu 
toegang tot alle digitale gebruiksaanwijzingen 
en tot handige tips die u het dagelijkse leven 
een stuk makkelijker maken – met uiteraard 
perfecte resultaten.
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Volledige informatie 
via de app:
Via het grote scherm van elke moderne 
smartphone of tablet biedt de app u toegang 
tot nog meer gedetailleerde programma-
informatie. Laat die gebruiksaanwijzing dus 
maar gewoon in de lade liggen.

Volledige controle, altijd 
en overal:
Heb ik de oven wel uitgezet? Vanaf nu kunt u zulke 
vragen altijd beantwoorden, waar u ook bent: 
kijk gewoon even op uw smartphone of tablet. 
En als u écht vergeten bent de oven uit te zetten, 
dan doet u dat gewoon even via de app!

Efficiënte klantendienst:
Toestellen met Home Connect kunt u zo 
instellen dat ze een probleem automatisch 
opsporen. Met deze informatie kan onze 
klantendienst veel sneller en doeltreffender 
een oplossing vinden.

Eenvoudig accessoires en 
reserveonderdelen vinden:
De juiste accessoires of reserveonderdelen vinden, 
is vanaf nu geen lijdensweg meer. De Home Connect-
app toont u de geschikte producten voor al uw 
toestellen rechtstreeks in de online winkel van Bosch.

V

Consistente bediening:
Met één enkel bedieningsconcept kunt u vanaf nu al 
uw huishoudtoestellen bedienen. Ovens, vaatwassers, 
wasmachines – allemaal werken ze met dezelfde 
technologie.



Verleg de grenzen: 
push-berichten.
Als u dat wilt, kunt u push-berichten naar uw mobiele 
toestel laten sturen, zodat u altijd op de hoogte blijft. 
Met de Home Connect-app kunt u de vooruitgang van 
uw toestellen volgen én hebt u alle nodige informatie 
altijd binnen handbereik.

Easystart.
Van nu af aan hoeft u nooit meer aan uw moeder 
te vragen hoe u de was moet doen. Uw wasmachine 
heeft immers alle antwoorden: Easy Start raadt u 
altijd het juiste programma aan. Zo wordt het leven 
meteen een héél stuk eenvoudiger.

Bediening vanop afstand.
Dankzij de Home Connect-functie hoeft u nooit 
meer thuis te blijven voor uw was. De nieuwe 
wasmachines kunt u makkelijk op afstand 
bedienen met uw mobiele toestel. En meteen 
een oogje in het zeil houden ook. Zo blijft u uw 
was de baas, en niet omgekeerd.
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De afgebeelde toestellen kunnen afwijken van het aangeboden gamma.



Opmerking voor uzelf: 
push-berichten.
Moet u in uw dagelijkse huishouden de touwtjes in 
handen houden? Uw koelkast met Home Connect-
functie helpt u daar met plezier een handje bij. 
Zo stuurt ze – als u dat wenst – push-berichten 
naar uw smartphone of tablet over haar huidige 
status – zoals haar temperatuur – en waarschuwt 
ze u ook als u de deur open hebt laten staan. 
Zo hebt u voortdurend alle informatie bij de hand 
en kunt u uw koelkast optimaal gebruiken.

Mogen we u voor-
stellen: de coolste 
camera ter wereld.

Hebt u al ooit geprobeerd uw 
koelkast in uw handtas te stoppen 
als u boodschappen gaat doen? 
Geen enkel probleem met de Home 
Connect-functie. Dankzij onze 
innoverende interne fototoestellen 
kunt u in één oogopslag zien wat 
er in uw koelkast zit, gewoon op 
uw mobiele toestel. Zo hebt u 
uw voorraad altijd volledig onder 
controle, en weet u, ook wanneer 
u niet thuis bent, precies welke 
ingrediënten u nog nodig hebt voor 
het avondeten.
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De afgebeelde toestellen kunnen afwijken van het aangeboden gamma.



Ontdek een nieuwe wereld: 
CoffeeWorld.
Uw volledig automatische espressomachine wil niets liever 
dan u genot bezorgen. De Home Connect-functie biedt 
u een uitgebreide keuze uit diverse koffiespecialiteiten 
van over de hele wereld – van de Australische Flat 
White tot de Colombiaanse Cortado. Kies uw favoriete 
koffievariaties in ‘CoffeeWorld’ in de app op uw 
mobiele toestel.

Alleen voor winnaars: 
de CoffeePlaylist.
Gasten ontvangen brengt enorm veel werk met zich 
mee. Daarom neemt de volautomatische espresso-
machine met de Home Connect-functie u alvast 
een heleboel zaken uit handen – dankzij de ‘playlist’. 
Toets gewoon de koffiewensen van uw gasten in op 
uw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van 
uw espressomachine. 

Elk gerecht wordt 
een meesterwerk. 
En uw keuken ... die is 
nu overal.
Wat dacht u ervan een lekkere taart te bakken 
– terwijl u nog even de stad in gaat? U kunt 
uw oven op afstand aanzetten met de 
Home Connect-functie, via uw mobiele toestel. 
De app verschaft u alle nodige informatie over 
het bakproces. Zo weet u meteen wanneer uw 
taart klaar is, en kunt u meteen ook de oven 
uitzetten. Ook als u niet thuis bent, bent u zo 
toch een beetje thuis.

Het allerbelangrijkste? 
Smaak!
Zelfs de allerbeste koks hebben meer nodig 
dan alleen de beste ingrediënten: ze hebben 
ook de beste trucjes achter de hand. Met de 
Home Connect-functie in uw oven wordt u in 
een handomdraai een expert. Via uw mobiele 
toestel geeft uw oven u supertips om van 
de gewoonste ingrediënten de heerlijkste 
gerechten te creëren. Bent u al een goede kok? 
Geen nood, er is altijd wel iets nieuws te leren.
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Eén belangrijk ingrediënt om heerlijke 
maaltijden te bereiden: goede recepten.
Uw oven bereidt niet alleen overheerlijke maaltijden, maar ontvangt ook de beste 
recepten rechtstreeks van uw mobiele toestel. De Home Connect-functie biedt u 
toegang tot een hele wereld vol slimme recepten. U kunt uw favoriete gerechten 
in uw app opslaan, zodat uw oven de juiste instellingen kan aanhouden tijdens het 
bakken en koken. Niet alleen wordt bakken zo een stuk eenvoudiger, de resultaten 
zullen ook perfect zijn!

 | 9

De afgebeelde toestellen kunnen afwijken van het aangeboden gamma.



Het laatste nieuws over 
uw vaat: push-berichten.
Er zijn belangrijker dingen om aan te denken in het 
leven dan de afwas. Daarom stuurt uw vaatwasser 
push-berichten naar uw mobiele toestel als u dat wilt, 
om u te vertellen hoe ver hij staat in zijn programma 
of wanneer de voorraad vaatwastabletten bijna op is. 
Zo blijft u altijd in controle, maar hebt u ook tijd 
voor de zaken die er écht toe doen.

De beste afwastips? Die vraagt 
u aan uw app natuurlijk.
Vragen in verband met de afwas? Vanaf nu is uw Home Connect 
app uw rechterhand. Vraag het gewoon aan Easy Start: dat 
raadt u moeiteloos het meest geschikte programma voor uw 
vaat aan. Zo hebt u altijd de allerbeste afwasexpert in huis.
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De afgebeelde toestellen kunnen afwijken van het aangeboden gamma.



De technologie van morgen 
voor een beter leven vandaag.
Wilt u bekijken welke toestellen momenteel al uitgerust 
zijn met de Home Connect-functies en ontdekken hoe 
u het best gebruik kunt maken van de Home Connect-app 
in het algemeen? Surf dan naar 
www.bosch-home.be

Voldoen aan hoge 
veiligheidsnormen, dat is 
voor ons de norm.
Om de nieuwe huishoudtoestellen van Bosch met 
de Home Connect-functie te gebruiken, hebt u een 
smartphone of tablet met wifi nodig. 
De Home Connect-app voor deze netwerktoestellen 
kunt u gratis downloaden in de App Store en in de 
Google Play Store. De app is goedgekeurd door TÜV 
en voldoet aan zeer hoge veiligheidsnormen.

Bosch Huishoudelektro
Laarbeeklaan 74
1090 Brussel (Jette)
Tel: 070/22.21.41

www.bosch-home.be
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