
Rechargeable vacuum cleaner, Unlimited
Serie | 8, vit
BBS1224

Medföljande tillbehör
1 x Kombinationsmunstycke

Extra tillbehör
BHZUB1830 : Power4All
BHZUC181 : Power4ALL

Sladdlös men med obegränsad driftstid*,
tack vare utbytbara batterier och
snabbladdare.
● Obegränsad driftstid: Två utbytbara batterier i kombination

med snabbladdare gör att du alltid är redo och aldrig behöver
oroa dig för batteriet*

● Power for ALL systemet: batteriet är en del av 18v Power for
ALL systemet från Bosch Home & Garden.

● Rengöring överallt: tack vare de flexibla tillbehören kan du
dammsuga all smuts, från golv till tak eller i din bil eller båt.

● Prestanda att lita på: All Floor HighPower borste och
DigitalSpin Motor är effektiv på alla golv

● Filter som aldrig behöver bytas ut och som samtidigt ger en ren
luft ut från dammsugaren.

Tekniska data
Pallmått i cm (H x B xD) :  195 x 80 x 120
Antal per pall :  36
:  2,900
Bruttovikt (kg) :  6,7
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Rechargeable vacuum cleaner, Unlimited
Serie | 8, vit
BBS1224

Sladdlös men med obegränsad driftstid*,
tack vare utbytbara batterier och
snabbladdare.

Prestanda

- Obegränsad driftstid: Två utbytbara batterier i kombination
med snabb-laddare gör att du alltid är redo och aldrig behöver
ha en dammsugare utan batteri*

- Power for ALL system: batterisystemet är del av 18v Power for
ALL som fungerar på Bosch Home & Garden produkter.

- Driftstid per batteri:
Upp till 60 min. på normalt läge utan elektriska tillbehör
Upp till 45 min. På normal läge med elektriskt golvmunstycke
Upp till 7 min. På turboläge med elektriskt golvmunstycke

- DigitalSpin Motor: hög prestande, kompakt, lättvikt och lång
livslängd.

- AllFloor HighPower munstycke:elektriskt munstycke för ett
fläckfritt resultat på alla typer av golv.

- Snabbladdning: ladda dina 3.0Ah batteri på 60 min med
snabbladdaren

Filter & dammpåse

- Filter som aldrig behöver bytas ut som ger en ren luft ut från
dammsugaren.

- Filterrengöring: Lätt att rengöra filtret med RotationClean -
ingen tvättning behövs

- Bekväm hantering vid uttagande och tömning av
dammbehållaren

- Easy Clean System: enkelt att rengöra munstycket tack vare
borttagbar borste.

Funktioner

- Rengöring på alla nivåer: Tack vare de mångsidiga tillbehören
kan du rengöra all slags smuts, från golv till tak eller
dammsuga till din bil eller båt då den är så lätt att ta med.

- Lätt förvaring: dockingstation för en smidig förvaring av
dammsugaren och alla tillbehör.

- Dammbehållare: 0.4 l volym

- Vikt: 2,9 kg

- Lång flexibelt munstycke för de platser som är svåra att
komma åt

- 2-i-1 möbelborste och munstycke

- XXL möbelmunstycke: extra brett möbelmunstycke för
snabbare rengöring av möbler

* Driftstiden är obegränsad tack vare att produkten kommer med
Bosch snabbladdare, 2 st 3,0 Ah Bosch Power4ALL batterier och
driftstiden på normalt läge. Ett batteri kan således laddas medan det
andra batteriet användas.
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