
Odkurzacz akumulatorowy, Unlimited Serie |
8, Srebrny
BCS1TOP

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x Ssawka kombi

Bezprzewodowy z nieograniczonym czasem
pracy* dzięki 2 wymiennym akumulatorom i
szybkiej ładowarce.
● Możliwość nieograniczonego czasu pracy: dwie wymienne

baterie w połączeniu z szybką ładowarką zapewniają, że jesteś
zawsze gotowy do sprzątania.*

● System Power for ALL: akumulator jest również częścią
systemu akumulatorowego 18V Bosch elektronarzędzi z oferty
Home & Garden (linia zielona)

● Czyszczenie wszystkich powierzchni : dzięki szerokiej gamie
akcesoriów możesz odkurzyć każdy rodzaj zabrudzeń od
podłogi do sufitu – a nawet trudno dostępne miejsca w
samochodzie.

● Niezawodne rezultaty czyszczenia: elektroszczotka HighPower
i silnik DigitalSpin pozwalają na odkurzanie wszelkich
powierzchni

● Wkład filtra z membraną Pure Air i higieniczny filtr dla czystości
wydmuchiwanego powietrza. Łatwe czyszczenie filtra dzięki
RotationClean System. Bez konieczności mycia.

Dane techniczne
Wymiary palety :  195 x 80 x 120
Standardowa ilość jednostek na palecie :  36
Masa netto (kg) :  4,785
Masa brutto (kg) :  6,7
Częstotliwość (Hz) :  50/60
Rodzaj wtyczki :  Wt. Euro bez uziemn.do 2,5 A
Świadectwa homologacji :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Bezprzewodowy z nieograniczonym czasem
pracy* dzięki 2 wymiennym akumulatorom i
szybkiej ładowarce.

Skuteczność

- Możliwość nieograniczonej pracy: odkurzacz wyposażony
jest w dwie wymienne baterie , które w połączeniu z
szybką ładowarką zapewniają, że jesteś zawsze gotowy do
sprzątania.*

- System Power for ALL: akumulator jest częścią systemu
akumulatorowego 18V Bosch elektronarzędzi z oferty Home &
Garden (linia zielona)

- Czas pracy pojedynczej baterii:
do 60 min. normalny tryb bez elektroszczotki
do 45 min. normalny tryb z elektroszczotką
do 7 min. tryb turbo z elektroszczotką

- Silnik DigitalSpin: wysoka efektywność, kompaktowy, lekki i o
długiej żywotności

- AllFloor HighPower Brush: elektroszczotka dla wysokiej
skuteczności odkurzania na wszystkich typach powierzchni

Higiena

- Filtr o długiej żywotności: wkład filtra z membraną Pure Air i
higieniczny filtr dla czystości wydmuchiwanego powietrza

- Łatwe czyszczenie filtra z RotationClean – nie ma potrzeby
mycia.

- Łatwe wyjmowanie i opróżnianie pojemnika na kurz

- System EasyClean: łatwe wyjmowanie i czyszczenie wałka
elektroszczotki

Komfort

- Czyszczenie wszystkich powierzchni : dzięki szerokiej gamie
akcesoriów możesz odkurzyć każdy rodzaj zabrudzeń od
podłogi do sufitu – a nawet trudno dostępne miejsca w
samochodzie.

- Krótki czas ładowania baterii 3.0 Ah do 60 minut w szybkiej
ładowarce

- Łatwe przechowywanie: uchwyt do mocowania na ścianie do
komfortowego przechowywania urządzenia i akcesoriów

- Pojemnik na kurz rozmiar M

- Bardzo długa i giętka ssawka szczelinowa

- Ssawka kombi 2w1: szczotka mała / ssawka do tapicerki

- Waga (urządzenie z rurą i ssawką) tylko 2,9 kg

* Czas pracy urządzenia w normalnym trybie jest nieograniczony z
ładowarką Bosch AL1880CV i dwiema bateriami Bosch Power For ALL
o pojemności 3.0 Ah każda. Podczas gdy jedna z baterii jest używana,
druga może być w tym samym czasie ładowana.
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