
Robert Bosch GmbH

Zestaw: akumulatorowe
nożyce do trawy i do
krzewów
Isio
Niezastąpiony towarzysz
w ogrodzie – uniwersalne
urządzenie – perfekcyjny
pomocnik w codziennej pracy w
ogrodzie.

Do produktu

Główne właściwości produktu

- Wielofunkcyjne – nowa seria przystawek typu „Multi-Click“ czyni Isio jeszcze bardziej uniwersalnym.
- Kompaktowe i lekkie – idealna forma, wielkość i ciężar zapewnią pracę bez wysiłku.
- Wydajne i wytrzymałe: dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu i systemowi „Anti-Blocking“ nożyce

mogą pracować na jednym ładowaniu akumulatora do 50 min.

Pozostałe zalety produktu

- Wskaźnik poziomu naładowania: Czterostopniowy wskaźnik diodowy pokazujący aktualny stan
naładowania akumulatora

- System Anti Blocking Zapobiega zablokowaniu się nożyc i umożliwia wygodną nieprzerywaną pracę
- Zwarta i ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalną obsługę i zwiększa komfort pracy
- Łatwa wymiana przystawek dzięki systemowi SDS
- Technologia litowo-jonowa: krótki czas ładowania, brak samorozładowania, brak efektu pamięci i pełna

gotowość do pracy. Długi czas pracy: do 50 minut.

W wyposażeniu standardowym

- Ładowarka
- Ostrze do trawy Multi-Click 8 cm (F 016 800 326)
- Ostrze do krzewów Multi-Click 12 cm (F 016 800 327)

Nr katalogowy:  0600833102
Kod EAN: 3165140630627

https://www.bosch-garden.com/pl/pl/narz?dziaogrodowe/elektronarz?dzia-ogrodowe/isio-3165140630627-199962.jsp
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Dane techniczne
Typ akumulatora: Technologia litowo-jonowa

Napięcie akumulatora: 3,6 V

Pojemność akumulatora: 1,5 Ah

Czas pracy akumulatora: do 50 min

Czas ładowania akumulatora: 3,5 h

Długość ostrza: 12 cm (krzewy)

Szerokość ostrza: 8 cm (trawa)

Odległość pomiędzy nożami: 0,8 cm

Waga: 550 g

Informacje na temat emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60335
Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

nożyce do trawy
Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A);
poziom mocy akustycznej dB(A). Błąd pomiaru K= dB.

Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

nożyce do krzewów
Wartość emisji drgań ah: 2.5 m/s²

Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 58 dB(A);
poziom mocy akustycznej 79 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
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Funkcje
3,6 V

System Anti Blocking

System SDS

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora


