
  

 
 

PERFECTE RESULTATEN IN DE SLIMME KEUKEN VAN BOSCH: 
“Home Connect” – digitale ondersteuning in de dagelijkse routinetaken. 

 
• Home Connect 2017 - het hele huishouden verbonden met het Internet.  

• Nieuwe toestellen: dampkappen en kookplaten. 

• Bediening vanop afstand met een smartphone of tablet: schakel toestellen veilig aan en 

uit  - zelfs buitenshuis.  

• Geïntegreerd Home Connect kookboek: verzend de juiste instellingen naar je oven in 

één simpele click. 

• “Snelle start”: selecteer automatisch het juiste programma. 

• “Fototoestel in de koelkast”: bekijk de inhoud van de koelkast in de winkel via de 

smartphone. 

• “Coffee World”: internationale koffievariëteiten met één druk op de knop. 

 
 
In de dagelijkse routinetaken van het huishouden bieden de HOME CONNECT toestellen van 

Bosch de ideale digitale ondersteuning. Alle cruciale toestellen in een actief huishouden zijn nu 

verbonden met je smartphone of tablet: van oven, vaatwasser, koelkast, dampkap en 

espressotoestel tot wasmachine en droogautomaat. Later op het jaar komen hier nog kookplaten 

bij en de controle van de dampkap via de kookplaat. Bosch speelt hiermee een toonaangevende 

rol binnen de ‘Smart Kitchen’ trend.  

HOME CONNECT laat u toe om uw huishoudtoestellen vanop afstand te bedienen en te 

controleren via uw smartphone of tablet. De technologie maakt hiervoor gebruik van het 

bestaande WLAN thuisnetwerk en vereist geen bijkomende of ingewikkelde installatie.  

Bosch heeft naast de bediening op afstand van de HOME CONNECT -toestellen nog andere 

meerwaardes ontwikkeld. Zo zit er een kookboek in de app, is er een “snelle start” -functie 

voorzien, beschikt de koelkast over twee fototoestellen voor een beter beheer van uw 

boodschappen en biedt de app tal van internationale koffievariëteiten aan.  

 
 



  

Bedien alle functies van uw toestel op een veilige manier – van overal 

Heb ik de oven wel uitgezet? Of… heb ik er wel aan gedacht om het gebraad tijdig klaar te 

maken? Iedereen die al eens heeft uitgekeken naar een perfect gebakken gebraad en zijn 

gasten een koud gerecht heeft moeten voorschotelen, zal wel weten hoe waardevol deze functie 

kan zijn: in een oogwenk toont HOME CONNECT de huidige status van elk toestel. Je kunt het 

makkelijk aan- en uitschakelen, of de instellingen van het programma en de temperatuur 

aanpassen. Het maakt niet uit of je vast zit in de file of je meeting is uitgelopen. Je krijgt zelfs 

een notificatie: pushberichten waarschuwen je wanneer het programma gedaan is. Dit is ook 

handig wanneer je thuis bent. 

 
Alles over koken 

In de app zitten een heleboel recepten die je makkelijk kan bereiden. In één simpele click stuur 

je de juiste instellingen voor je gerecht naar de oven. Bovendien kan je de ingrediëntenlijst vlot 

versturen in een bericht of per e-mail, zodat je altijd weet wat je nog in huis moet halen voor een 

geslaagd diner. Naast de recepten biedt de HOME CONNECT app heel wat weetjes voor 

kookliefhebbers: filmpjes over messen, tips&tricks om te koken, info over kruiden, enz…  

 

Het ideale programma voor je vaat en was 

De Serie 8 vaatwassers en wasmachines zijn uitgerust met een “snelle start” functie. Dit houdt in 

dat je snel het juiste programma kan kiezen voor je vaat of was. Je moet niet langer twijfelen 

over de juiste instellingen. Het volstaat om het  type van belading en de vuiltegraad in te geven. 

De HOME CONNECT app beveelt je dan het juiste programma aan en geeft deze instellingen 

automatisch door aan je huishoudtoestel. Eenvoudiger kan niet. 

 
Een shoppinglijstje is verleden tijd 

Wie heeft er nooit in de supermarkt gestaan en zich afgevraagd wat er nog in voorraad was 

thuis en wat moest worden aangevuld?  Een gebruikelijk shoppinglijstje is natuurlijk enkel handig 

als je het thuis niet vergeet. Maar met de nieuwe Serie 6 koekast is dit voorgoed verleden tijd. 

Een moderne en verrassende oplossing vervangt het lijstje: telkens wanneer je de deur van de 

koelkast opent en sluit, nemen geïntegreerde fototoestellen foto’s van de inhoud en zenden 

deze automatisch naar je smartphone of tablet. Zo zie je in een oogwenk of je nog boter of 

eieren in huis hebt, of je genoeg melk hebt voor het weekend en of de groentenlade nog 

voldoende gevuld is. Een bijkomende service die de HOME CONNECT app biedt, is dat de 



  

gebruiker tips krijgt van welke voeding het best wordt bewaard in welk deel van de koelkast. Dit 

helpt om voedingswaren langer vers te houden.  

 
 
Internationale koffievariëteiten met één druk op de knop 

Ondersteuning in  de dagelijkse routine kan ook “plezier in de dagelijkse routine” betekenen – 

zeker wanneer we spreken over de favoriete drank van velen onder ons. Iedereen die het 

moeilijk heeft ’s ochtends thuis te vertrekken zonder koffie, heeft nu een brede selectie aan 

internationale specialiteiten om uit te kiezen. “Coffee World” laat toe om bekende 

koffiespecialiteiten uit verschillende landen te bereiden, van de Australische “Flat White” tot de 

Spaanse “Café Cortado”. Voorkeuren en instellingen kunnen vastgelegd worden voor de 

volgende keer. Met HOME CONNECT is het heel eenvoudig om je eigen koffiecreaties samen te 

stellen, te bewaren en te benoemen. Lekkere koffie is dus niet langer een probeersel, maar kan 

elke dag en met grote precisie worden bereid. Speciale notificatieberichten raden de gebruiker 

aan wanneer het toestel moet ontkalkt en gekuist worden. Alle relevante instructies voor het 

toestel kunnen via de app op een digitale manier worden geraadpleegd.  

 
 
 
Contact voor journalisten: 

Halinka Dauwe 

+32 (0)9 238 43 70 

interlinka@skynet.be 

 
 

Voor meer informatie of het adres van een verkooppunt in je buurt kan je bellen naar het 

nummer 070 22 21 41, surfen naar www.bosch-home.be of een bezoek brengen aan het 

BOSCH Brand Center in de Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel van maandag tot vrijdag van 10 tot 

18 u, op zaterdag van 10 tot 16u.  
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