
Serie | 8, Toz torbasız Süpürge, ProSilence,
mavi
BGS7RCL

beraberindeki aksesuarlar
1 x Aralık başlığı
1 x Mobilya fırçası
1 x Döşeme başlığı

Tercihe bağlı aksesuarlar
BBZ42TB : Turbo döşeme fırça

Sessiz süpürge. Şimdi ekstra filtre yıkamaya
gerek bırakmayan çözümü ile.
● Benzersiz SensorBagless™ Teknolojisi: Minimum bakım ile

inanılmaz sessiz ve güçlü
● Entegre SilenceSound System sayesinde 68dB[A] ile süper

sessiz çalışma özelliği
● QuattroPower System: Benzersiz temizleme performansını

düşük enerji tüketimiyle sunan teknoloji
● Entegre RotationClean Sistemi: Toza temas etmeden filtre

temizliği
● Inovatif HEPA hijyenik filtre: yıkama veya filtreyi değiştirme

yok. Ekstra maliyet yok. Alerjisi olnlar için soludugunuzdan
daha temiz bir hava bırakır.

Teknik bilgiler
cihaz ölçüsü (mm) :  310 x 320 x 470
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :  385 x 405 x 605
Palet boyutları :  210.0 x 80.0 x 120.0
Paletteki cihaz adedi :  20
Net ağırlık (kg) :  8,600
Brüt ağırlık (Kg) :  9,8
Gerilim (V) :  220-240
Frekans (Hz) :  50/60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :  800,0
Fiş tipi :  Toprak hatsız emniyetli fiş
Onay belgesi :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Sessiz süpürge. Şimdi ekstra filtre yıkamaya
gerek bırakmayan çözümü ile.

Performans

- Torbasız SensorBagless™ Teknolojisi

- QuattroPower System: Benzersiz temizleme performansını
düşük enerji tüketimiyle sunan Bosch teknolojisi

- SensorControl sistemi sayesinde sürekli performans kontrolü

- SilenceSound System™: Yenilikçi izolasyon malzemeleri,
motor süspansiyonu ve ideal hava akışı sağlayan, ses seviyesi
azaltılmış aksesuarlarıyla sadece 68 dB(A) ses ile çok sessiz
çalışma özelliği

Hijyen

- Filtre temizliği: SensorBagless'lı RotationClean sistemi

- Değişim gerektirmeyen HEPA Filtre: Allerjik bünyeler için
geliştirilmiş değişim gerektirmeyen HEPA filtre.

Kullanım Kolaylığı

- Toz haznesini çıkartma ve boşaltma esnasında kolay kullanım

- Ekstra kuvvetli temizleme performansı sağlayan sessiz
kullanımlı SilentClean Premium özel parke ucu

- Parkelerin hassas temizliği için uygun, parke ve fayans
aralıklarının temizliği için özel olarak geliştirilmiş sert zemin
başlığı

- Teleskopik boruya eklenebilen 3 parçalı aksesuar: Kenar-köşe
için dar aralık ucu, döşeme başlığı ve mobilya fırçası

- Sürgülü ve kilitleme mekanizmalı teleskopik boru

- Elektronik güç ayarı

- Ergoplus tutma yeri

- Konteyner kapasitesi: 3 l

- Dikey ve yatay park etme

- Otomatik kablo toplama özelliği

- Etkinlik alanı yarıçapı: 11 m

- 4 adet hareketli tekerlek

- Ağırlık: 6.7 kg (Sadece gövde)

- Ölçümler ve hesaplamalar EU No. 666/2013'e göre yapılmıştır.
Bu düzenlemede detaylı olarak izah edilmemiş olan ölçüm ve
hesaplamalar EN 60312-1:2017'ye göre yapılmıştır.
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