
Serie | 8, Sáčkový vysavač, ProSilence, Bílá
BGL8SIL6

včetně příslušenství
1 x tryska na spáry
1 x kartáč na nábytek
1 x polstrovací tryska

zvláštní příslušenství
BBZ082BD Podlahová tryska, BBZ102TBB Turbokartáč, BBZ124HD
Tryska na tvrdé podlahy, BBZ154HF HEPA filtr, BBZ41FGALL
Filtrační sáček, BBZ42TB Turbokartáč na polstrování

ProSilence - naše neuvěřitelně tiché
vysavače pro důkladný úklid.
● 10 let záruky na motor*: konstantní vysoký výkon s motory

Bosch vyrobenými v Německu.
● Nízká hladina hluku (66 dB [A]) díky integrovanému systému

SilenceSound.
● Automatická regulace výkonu: senzorem řízená regulace

výkonu pro optimální výsledky na všech typech podlah.
● Omyvatelný hygienický HEPA filtr: vhodný pro alergiky - žádné

další náklady.
● Díky extra dlouhému kabelu s 15 m akčním rádiusem není

nutné tak často měnit zásuvky.
● Mimořádně robustní textilní sací hadice splňuje ty

nejnáročnější požadavky.
● XXL sáček na prach: méně časté výměny prachového sáčku -

nižší následné náklady.
● Systém PowerProtect: pro dlouhotrvající výkon vysávání, i když

se sáček zaplní.
● Systém SilenceSound: důkladný úklid při pozoruhodně nízké

hladině hluku - pouhých 66 dB.

Technické údaje
Hmotnost netto (kg) :  7,700
Rozměry spotřebiče (mm) :  275 x 320 x 480
Hmotnost brutto (kg) :  9,0
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  315 x 395 x 595
Rozměry spotřebiče (mm) :  275 x 320 x 480
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  315 x 395 x 595
Rozměry palety :  200.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  24
Rozměry palety :  200.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  24
EAN :  4242005202850
Hmotnost netto (kg) :  7,700
Hmotnost brutto (kg) :  9,0
Frekvence (Hz) :  50/60
Napětí (V) :  220-240
Délka přívodního kabelu (cm) :  1200,0
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Délka přívodního kabelu (cm) :  1200,0
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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ProSilence - naše neuvěřitelně tiché
vysavače pro důkladný úklid.

Výkon

- 10 let záruky motor *: konstantní vysoký výkon s motory Bosch
vyrobenými v Německu.

- PowerProtect System: pro dlouhotrvající výkon vysávání, i když
se sáček zaplní.

- Systém PowerProtect zajišťuje vysoký výkon i při plnění sáčku.
Méně výměn sáčků, méně dalších nákladů.

- K dosažení až o 60%*** většího sacího výkonu a nejlepších
výsledků vysávání doporučujeme použít sáčky na prach
PowerProtect. Typ G ALL (BBZ41FGALL)

- SilenceSound System ™: inovativní izolační materiály,
odpružení motoru, optimalizované proudění vzduchu a
příslušenství se sníženou hlučností vedou k tichému provozu
66 dB (A).

Hygiena

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

- Označení výměnného sáčku: G ALL

Komfort

- Obzvlášť tichá přepínatelná hubice SilentClean Premium s
klipovým přepínáním pro extra důkladné čištění.

- Hubice na tvrdé podlahy s měkkými kartáči. Vhodné pro jemné
čištění citlivých podlah jako jsou parkety.

- 3 dílné kombinované příslušenství: hubice na spáry a
polstrování s odjímatelným štětečkem na nábytek - připevněný
na trubici

- extra dlouhá hubice na spáry

- robustní barevná textilní sací hadice

- Teleskopická trubka s posuvnou manžetou a klip-zámkem

- Ergo Premium - ergonomická rukojeť pro snadnější úchop při
vysávání

- Sáček na prach o objemu: XXL

- Akční rádius: 15 m

- Automatické navíjení kabelu

- Elektronická regulace sací síly otočným regulátorem

- elektronický ukazatel výměny filtru

- 4 kolečka pro pohodlnou manipulaci, z měkkého materiálu pro
ochranu tvrdých podlah

- Odkládací a parkovací poloha

- Hmotnost 5.5 kg (bez příslušenství)

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

- *** sací síla s částečně naplněným prachovým sáčkem
(400g) ve srovnání s typem prachového sáčku G Bosch bez
technologie PowerProtect, testováno na vysavači řady BSGL5

- Měření a kalkulace hodnot odpovídá směrnici(EU) č.
666/2013. Měření a kalkulace hodnot, které nejsou
detailně popsány v této směrnici, jsou provedeny podle EN
60312-1:2017
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