
Serie | 8, Akkumulátoros porszívó, Unlimited
ProAnimal, piros
BBS81PET

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

A házikedvencek szerelmeseinknek: akár
30% -kal gyorsabb tisztítás * - és ezt még
zsinór nélkül is! A Bosch új vezeték nélküli
ProAnimal porszívója.
● ProAnimal Brush kefe: elektromos szívófej a nagy tisztítási

teljesítményért minden szinten, a kiegészítő kefe ideális
háziállat szőr felszedéséhez is.

● Bővíthető üzemidő: a cserélhető akkumulátor csomag
segítségével az üzemidő - szükség esetén - megnövelhető.

● Power for ALL rendszer:: az akkumulátor a Bosch Home &
Garden 18 voltos vezeték nélküli rendszerének tagja (zöld
termékcsalád).

● ProAnimal mini szívófej: extra kefével a háziállatok szőrének
felszedéséhez. Tökéletes szőrfelszedés a kárpiton és a még
nehezen elérhető helyeken is.

● Szűrőrendszer: a kifújt levegő tisztább, mint az a levegő, amit
belélegez, hála a 99,9%-os szűrésnek.

● Javított energia beállítás: élvezze a 30% -kal több energiát
normál üzemmódban és a 3 perccel hosszabb üzemidőt turbó
üzemmódban. ****

Műszaki adatok
A paletta méretei :  200.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  36
:  2,900
Bruttó súly (kg) :  6,3
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, Morocco, Ukraine, VDE

'!2E20AF-biajbc!

1/2



Serie | 8, Akkumulátoros porszívó, Unlimited
ProAnimal, piros
BBS81PET

A házikedvencek szerelmeseinknek: akár
30% -kal gyorsabb tisztítás * - és ezt még
zsinór nélkül is! A Bosch új vezeték nélküli
ProAnimal porszívója.

Teljesítmény

- ProAnimal Brush kefe: elektromos szívófej a nagy tisztítási
teljesítményért minden szinten, a kiegészítő kefe ideális
háziállat szőr felszedéséhez is.

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

- Energiaellátás minden rendszerhez: az akkumlátorcsomag a 18
voltos vezeték nélküli rendszer része, így használható a Bosch
kéziszerszámok és kerti eszközök esetében is.

- Üzemidő 3,0 Ah akkumulátorral:
Akár 40 percig normál üzemmódban nem elektromos
kiegészítőkkel
Akár 35 percig normál üzemmódban elektromos szívófejjel
Legfeljebb 10 perc turbó üzemmódban elektromos szívófejjel

- Gyors töltési lehetőség: töltse fel teljesen a 3,0 Ah-os
akkumulátort 5 óra alatt dokkolóállomáson keresztül, vagy
csak 60 perc alatt a BHZUC181 gyorstöltő segítségével (külön
rendelhető).

- DigitalSpin Motor: nagy teljesítményű, kompakt, könnyű és
hosszú élettartamú motor

- ProAnimal mini szívófej: a kiegészítő vörös kefe háziállatok
tulajdonosai számára fejlesztették ki, a szőrszálak könnyű
összeszedése céljából. A szívófej tökéletes szőrfelszedést
biztosít kárpiton is és a nehezen hozzáférhető helyeken is.

Higiénia

- A porszívó élettartamát kibíró szűrő: Pure Air membránnal
és higiénikus szűrővel ellátott szűrő gondoskodik arról, hogy
a kifújt levegő tisztább legyen, mint a normál szobai levegő
(99,9% szűrés **).

- Szűrő tisztítás: egyszerű szűrőtisztítás RotationClean
technológiával - mosást nem igényel.

- Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű eltávolítás és
kiűrítés

- Easy Clean System: könnyen eltávolítható és tisztítható a
szívófej kefehengere

Komfort

- Tisztítás minden szinten: hála a többféle kiegészítőnek, a
padlótól a plafonig mindenféle koszt kitakarít - akár még az
autójában is.

- Könnyű tárolás: dokkoló az egyszerű készülék és kiegészítő
tárolásért

- Kellemesen csendes: Csak 76db (A) normál módban ***.

- Portartály mérete: M

- Hosszú, flexibilis résszívófej

- 2az1-ben kárpittisztító és bútortisztító feltét

- XXL kárpit szívófej: extra széles a kárpitozott bútorok
gyorsabb tisztításához

- Súly (szívócsővel és szívófejjel együtt): 2,9 kg

* Szálfelszedés kárpiton, összehasonlítva a Bosch által gyártott
porszívóval, turbókefével (BGL3A315). Az EN 60312-1 szerint
tesztelve.
** az EN 60312-1 szabvány szerint tesztelve.
*** tesztelve az EN 60704-1 és EN 60704-2-1 szabványok szerint,
szőnyegen.
**** a korábbi Unlimited BBS1 / BCS1 változatokhoz képest; az IEC
62885-2: 2016-08 szerint mért maximális szívóteljesítmény.
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