
Serie | 6, Bezsáčkový vysavač, ProSilence,
Černá
BGS41SIL66

zvláštní příslušenství
BBZ082BD : Podlahová tryska
BBZ102TBB : Turbokartáč
BBZ124HD : Tryska na tvrdé podlahy
BBZ154HF : HEPA filtr
BBZ42TB : Turbokartáč na polstrování

Výkonný bezsáčkový vysavač se systémem
SilenceSoundSystem ™. Navržený pro
důkladné vysávání, nízkou hladinu hluku a
pohodlnou manipulaci.
● 10 let záruky na motor*: konstantní vysoký výkon s motory

Bosch vyrobenými v Německu.
● SmartSensor Control: pokaždé silný výkon díky motoru

řízenému snímačem s LED indikací
● EasyClean systém: snadné vysypání nádoby na prach.
● Omyvatelný hygienický HEPA filtr: vhodný pro alergiky - žádné

další náklady.
● Technologie Sensor AirCycle: stále vysoká účinnost vysávání

díky monitorování senzorem.
● QuattroPower System: Technologie vysokého výkonu od

značky Bosch, která zajistí vynikající výsledky vysávání s nízkou
spotřebou energie.

Technické údaje
Hmotnost netto (kg) :  8,300
Rozměry spotřebiče (mm) :  267 x 324 x 474
Hmotnost brutto (kg) :  9,0
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  310 x 395 x 590
Rozměry spotřebiče (mm) :  267 x 324 x 474
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  310 x 395 x 590
Rozměry palety :  205.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  24
Rozměry palety :  205.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  24
EAN :  4242005168682
Hmotnost netto (kg) :  8,300
Hmotnost brutto (kg) :  9,0
Frekvence (Hz) :  50/60
Napětí (V) :  220-240
Délka přívodního kabelu (cm) :  700,0
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Délka přívodního kabelu (cm) :  700,0
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Výkon

- Síla, čistota, rychlost. A žádné sáčky. SmartSensor Control:
minimální údržba. Žádné další náklady.

- Systém QuattroPower kombinuje různé vysoce výkonné
technologie pro vynikající výsledek vysávání.

- Průběžné kontrolování výkonu díky SmartSensor Control
systému.

- SilenceSound System™: inovativní izolační materiály,
optimalizované proudění vzduchu a redukce hluku mají za
výsledek tichý chod.

- Hlučnost: 66 db(A)

Hygiena

- Čištění filtru: Velmi snadná údržba díky systému EasyClean.

- Omyvatelný HEPA hygienický filtr: vhodný pro alergiky - žádné
další náklady.

Komfort

- kompaktní rozměry

- Snadné vyjímání a vyprazdňování zásobníku na prach

- 2 pohodlná madla pro manipulaci se spotřebičem

- Hubice na tvrdé podlahy speciálně vyvinutá pro hloubkové
čištění podlah s mezerami a šterbinami jako jsou dlažby a
parkety. Vhodné pro jemné vysávání u citlivých podlah jako
jsou například parkety.

- Teleskopická trubka

- 2 dílné příslušenství: trysky na matrace a spáry

- Elektronická regulace sací síly otočným regulátorem

- Zásobník na prach o objemu 1X

- Odkládací a parkovací poloha

- Automatické navíjení kabelu

- Akční rádius: 10 m

- 2 pevná kolečka a jedno otočné

- Hmotnost 5.6 kg (bez příslušenství)

- *Podmínky záruky najdete na https://www.bosch-home.com/
cz/novinky/zaruka-motor-vysavace-bosch
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