
Serie | 8, Akumulátorový vysavač, Unlimited,
Bílá
BCS81EXC

zvláštní příslušenství
BHZUB1830 : Akumulátor Power for ALL 18V
BHZUC18N : Rychlonabíječka

Bezdrátový, ale s prodlouženou dobou
provozu díky vyměnitelnému akumulátoru.
● Prodloužená doba provozu: vyměnitelný akumulátor umožňuje

v případě potřeby prodloužit dobu provozu.
● Systém Power for ALL: akumulátor je součástí 18V

akumulátorového systému Bosch Home & Garden (zelená řada
výrobků).

● AllFloor HighPower kartáč a motor DigitalSpin zajistí vynikající
čistící výkon na všech druzích podlah.

● Úklid na všech úrovních: sada příslušenství uklidí všechny
nečistoty od podlahy až ke stropu a dokonce i ve vašem
automobilu.

● Kazetový filtrační systém: vyfukovaný vzduch je čistší než
vzduch, který dýcháte díky 99,9% filtraci. **

Technické údaje
Rozměry palety :  195.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  36
:  2,900
Hmotnost brutto (kg) :  5,8
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Euro zástrčka bez uzemní do 2,5 A
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Bezdrátový, ale s prodlouženou dobou
provozu díky vyměnitelnému akumulátoru.

Výkon

- Prodloužená doba provozu: vyměnitelný akumulátor umožňuje
v případě potřeby prodloužit dobu provozu.

- Systém Power for ALL: akumulátor je kompatibilní s 18 V
systémem Bosch Home & Garden.

- Doba provozu s 3,0 Ah baterií: Až 40 min. v normálním režimu
s neelektrickým příslušenstvím Až 35 min. v normálním režimu
s elektrickou podlahovou tryskou Až 10 min. v režimu turbo s
elektrickou podlahovou tryskou

- Možnosti nabíjení: 5 hodin přes dokovací stanici, nebo
60 minut přes samostatně dostupnou rychlonabíječku
BHZUC181.

- DigitalSpin motor: vysoce výkonný, kompaktní a lehký motor s
dlouhou životností

- AllFloor HighPower kartáč: elektrický kartáč vhodný na
všechny druhy podlah.

Hygiena

- Materiál s celoživotní filtrací: kazetový filtr s membránou Pure
Air a hygienický filtr zajišťují, že vyfukovaný vzduch je čistší
než vzduch v místnosti (99,9% filtrace **).

- Čištění filtru: díky systému RotationClean není nutné filtr
oplachovat.

- Snadné vyjímání a vyprazdňování zásobníku na prach

- Systém snadného čištění: snadné vyjmutí a čištění kartáče v
hubici.

Komfort

- Snadný úklid v bytě i autě díky sadě příslušenství.

- Dokovací stanice pro přístroj a příslušenství

- Příjemně tichý: pouze 76 dB(A) v normálním módu***.

- Zásobník na prach o objemu M

- Dlouhá flexibilní štěrbinová hubice

- Kartáč 2v1 na nábytek a čalounění

- Váha včetně trubky a hubice: 2,9 kg

** testováno podle EN 60312-1
*** testováno na koberci podle EN 60704-1 a EN 60704-2-1
**** v porovnání s předchozími variantami Unlimited BBS1/BCS1
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