
Akkumulátoros porszívó, Unlimited Serie | 6,
kék
BBS611PCK

Különleges (megvásárolható) tartozék
BHZUB1830 : Akkumulátor: Power for ALL 18V

A legkompaktabb, vezeték nélküli,
többfunkciós kézi porszívónk, elegáns
holdfénykék színben. A cserélhető
akkumulátorcsomag része a Power for ALL
rendszernek, és így kompatibilis a Bosch
zöld termékcsaládjának számos eszközével.
● Az egyik legkompaktabb készülék: könnyű kezelés és

könnyű tisztítás a kompakt kialakításnak és a kis súlynak
köszönhetően.

● Bővíthető üzemidő: a cserélhető akkumulátorcsomag lehetővé
teszi, hogy szükség esetén meghosszabbítsa az üzemidőt.

● Power for ALL rendszer: az akkumulátor a Bosch Home
& Garden 18 V-os vezeték nélküli rendszer része (zöld
termékcsalád).

● Made in Germany: magas minőségi eljárások és alapos
tesztelés a hosszatartó élményért.

● Hatékony tisztítás: az AllFloor Power szívófej és a kompakt
DigitalSpin motor segítségével mindenféle padlót tisztíthat.

● Tisztítás minden szinten: a sok tartozékkal felszívhatja a
szennyeződéseket a padlótól a mennyezetig akár az autóban is.

Műszaki adatok
A paletta méretei :  205.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  30
:  2,300
Bruttó súly (kg) :  4,4
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, Morocco, Ukraine, VDE
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A legkompaktabb, vezeték nélküli,
többfunkciós kézi porszívónk, elegáns
holdfénykék színben. A cserélhető
akkumulátorcsomag része a Power for ALL
rendszernek, és így kompatibilis a Bosch
zöld termékcsaládjának számos eszközével.

Teljesítmény

- Hatékony tisztítás: az AllFloor Power szívófej és a kompakt
DigitalSpin motor segítségével mindenféle padlót tisztíthat.

- Megnövelt üzemidő: a cserélhető akkumulátorcsomag lehetővé
teszi a gyor üzemidő növelést szükség esetén.

- Üzemidő egy 2.5 Ah akkumulátorcsomaggal:
Akár 30 perc, normál fokozaton, elektromos kiegészítők nélkül,
Akár 25 perc, normál fokozaton, elektromos szívófejjel,
Akár 8 perc, turbó fokozaton, elektromos szívófejjel.

- Power for ALL rendszer: az akkumulátor a Bosch Home
& Garden 18 V-os vezeték nélküli rendszer része (zöld
termékcsalád).

- Made in Germany: magas minőségi eljárások és alapos
tesztelés a hosszatartó élményért.

Higiénia

- Teljes élettartamú szűrőanyag: tokos szűrő PureAir
membránnal és higiénia szűrővel a tiszta kifújt levegőért

- Egyszerű tartályürítés: a porszívó higiénikus kiürítése
biztosított és a szűrőt sem kell mosni.

Komfort

- Az egyik legkompaktabb készülék: könnyű kezelés és
könnyű tisztítás a kompakt kialakításnak és a kis súlynak
köszönhetően.

- Tisztítás minden szinten: a sok tartozékkal felszívhatja a
szennyeződéseket a padlótól a mennyezetig akár az autóban
is.

- Könnyű tárolás: dokkoló az egyszerű készülék és kiegészítő
tárolásért

- Portartály mérete: M

- 2az1-ben kárpittisztító és bútortisztító feltét
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