
Serie | 6, Įkraunamasis dulkių siurblys,
Unlimited, balta
BCS61113

Papildomi priedai
BHZUB1830 :

Mūsų patogiausias klasikinės baltos spalvos
belaidis daugiafunkcis dulkių siurblys su
rankena. Jo keičiamas akumuliatorių blokas
yra VISOS sistemos maitinimo dalis, todėl
suderinamas su daugybe įrankių iš Bosch
žaliosios produktų linijos.
● Ilgesnis veikimo laikas: dėl keičiamo akumuliatorių bloko, jei

reikia, siurblys gali būti ilgiau naudojamas be pertraukos.
● Pagaminta Vokietijoje: aukštos kokybės standartai ir kruopštūs

bandymai užtikrinantys ilgalaikį pasitenkinimą.
● Veiksmingą valymą užtikrina mūsų variklio be šepetėlių ir

specialaus motorizuoto grindų antgalio derinys.
● Kompaktiškumas: kadangi siurblys kompaktiškas ir lengvas,

valyti galėsite be pastangų ir lanksčiai.

Techniniai duomenys
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt) :  30
:  2,300
Svoris bruto (kg) :  4,3
Dažnis (Hz) :  50/60
Kištuko tipas :  EURO kištukas be įžem.iki 2,5A
Atitikties sertifikatai :  CE,
Eurasian, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine, VDE
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Galia

- Veiksmingą valymą užtikrina mūsų variklio be šepetėlių ir
specialaus motorizuoto grindų antgalio derinys.

- Ilgesnis veikimo laikas: dėl keičiamo akumuliatorių bloko, jei
reikia, siurblys gali būti ilgiau naudojamas be pertraukos.

- Pagaminta Vokietijoje: aukštos kokybės standartai ir kruopštūs
bandymai užtikrinantys ilgalaikį pasitenkinimą.

Higiena

- Ilgalaikio filtro medžiaga: kasetinis filtras su Pure Air
membrana ir Hygienic filtru švariam išpučiamam orui

- Paprasta išvalyti: higieninis dulkių dėžės išvalymas be filtro
plovimo.

Komfortas

- Kompaktiškumas: kadangi siurblys kompaktiškas ir lengvas,
valyti galėsite be pastangų ir lanksčiai.

- Paprasta laikyti: tvirtinimo sistema, skirta patogiai laikyti
prietaisą ir papildomus priedus.

- Dulkių konteinerio talpa: 0.3 L

- Dvi funkcijos viename – baldų šepetėlis ir baldų apmušalų
antgalis

- Ilgas lankstus plyšių antgalis
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