
Serie | 6, Akumulátorový vysavač, Unlimited
ProAnimal, Červená
BBS61PET2

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

Pro milovníky domácích mazlíčků: nový
tyčový akumulátorový vysavač ProAnimal
od značky Bosch.
● Snadná manipulace a flexibilita při vysávání díky kompaktní

konstrukci a nízké hmotnosti.
● Systém Power for ALL: akumulátor je součástí 18V systému

Bosch Home & Garden (zelená řada výrobků).
● Kartáč ProAnimal pro dokonalé výsledky čištění na všech

druzích povrchu s přídavným rotačním kartáčem ideálním na
zvířecí chlupy

● Mini hubice ProAnimal: přídavný červený kartáč snadno sbírá
zvířecí srst. Hubice zajišťuje perfektní vysávání na čalounění i
na těžko přístupných místech.

● Vyrobeno v Německu: vysoké standardy kvality a důkladné
testování zaručí dlouhodobou spokojenost.

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

● Efektivní úklid: kartáč AllFloor Power a kompaktní motor
DigitalSpin umožňují vysávání na všech typech podlah.

● Úklid na všech úrovních: pomocí sady příslušenství uklidíte
vše od podlahy až ke stropu a dokonce i váš automobil.

Technické údaje
Rozměry palety :  205.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :  30
:  2,300
Hmotnost brutto (kg) :  5,4
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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Pro milovníky domácích mazlíčků: nový
tyčový akumulátorový vysavač ProAnimal od
značky Bosch.

Výkon

- Kartáč ProAnimal: ideální pro majitele domácích zvířat a
všechny typy podlah - s válečkem navíc na srst domácích
mazlíčků

- Mini hubice ProAnimal: přídavný červený kartáč je určen pro
majitele zvířat a snadno sbírá srst. Kartáč zajišťuje perfektní
vysávání na čalounění i na těžko přístupných místech.

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

- Systém Power for ALL: akumulátor je součástí 18V systému
Bosch Home & Garden (zelená řada výrobků).

- Doba provozu s 2,5Ah akumulátorem: Až 30 min. v normálním
režimu s neelektrickým příslušenstvím Až 25 min. v normálním
režimu s elektrickou podlahovou tryskou Až 8 min. v turbo
režimu s elektrickou podlahovou tryskou

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

- Vyrobeno v Německu: vysoké standardy kvality a důkladné
testování zaručí dlouhodobou spokojenost.

Hygiena

- Dlouhá životnost filtračních materiálů: kazetový filtr se
vzduchovou membránou Pure Air a hygienickým filtrem pro
čistý výfuk vzduchu

- Snadné a hygienické vysypání nádoby na prach a žádné mytí
filtru.

Komfort

- Snadná manipulace a flexibilita při vysávání díky kompaktní
konstrukci a nízké hmotnosti.

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

- Dokovací stanice pro přístroj a příslušenství

- Zásobník na prach o objemu M

- Kartáč 2v1 na nábytek a čalounění

- Dlouhá flexibilní štěrbinová hubice

- XXL hubice na čalounění: extra široká pro rychlejší úklid

- tryska na matrace

* Sběr vlákna na koberci ve srovnání s podlahovým vysavačem značky
Bosch s turbokartáčem (BGL3A315). Testováno podle EN 60312-1.
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