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Snoerloos. Oneindige werktijd dankzij de
uitwisselbare batterijen en de snellader.
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Technische gegevens
Palletafmetingen :
200.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :
36
:
2,900
:
6,8
Frequentie (Hz) :
50/60
Type stekker :
Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE

Optionele toebehoren
BHZUB1830 : Verwisselbare Power for Alll accu 18V
BHZUC18N : Snellaadapparaat
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Cartridge ﬁlter system: voor een uitblaaslucht die schoner is
dan de ingeademde lucht dankzij 99,9% ﬁltratie.**
De uitwisselbare batterijen en de snellader bieden een
oneindige werktijd.
Power for ALL System: de batterijen zijn onderdeel van het
18V systeem van Bosch Home & Garden.
Betrouwbare reinigingsprestaties: de AllFloor HighPower
borstel en de DigitalSpin motor garanderen een reiniging van
alle vloersoorten.
De snellader van de Bosch Unlimited steelstofzuiger: voor
een langere werktijd en het snel opladen van alle uitwisselbare
Power for ALL batterijen - laadt een 3,0 Ah batterij op in 60
minuten.
Verbeterde prestaties: 30% meer kracht op de normale stand
en 3 minuten extra werktijd op de Turbo stand.****
Maak schoon op elk niveau: van vloer tot plafond, dankzij de
verschillende accessoires. En zelfs het interieur van de wagen.
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Serie | 8, Oplaadbare steelstofzuiger,
Unlimited, zilver
BCS812INF
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Snoerloos. Oneindige werktijd dankzij de
uitwisselbare batterijen en de snellader.
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Serie | 8, Oplaadbare steelstofzuiger,
Unlimited, zilver
BCS812INF

Prestaties

- Oneindige werktijd: 2 uitwisselbare batterijen in combinatie

met de snellader zorgen ervoor dat je oneindig kan stofzuigen.

- Power for ALL System: de 18V batterij wordt ook gebruikt
door Bosch Home & Garden.

- Werktijd per batterij: Tot 40 min. op de normale stand zonder
elektrische accessoires. Tot 35 min. op de normale stand
met elektrische zuigmond. Tot 10 min. op de turbo stand met
elektrische zuigmond.

- Dankzij de snellader worden de 3.0 Ah batterijen binnen de 60
minuten opgeladen.

- DigitalSpin motor: biedt hoogwaardige prestaties. Hij is

compact, licht van gewicht en heeft een lange levensduur.

- Elektrisch mondstuk voor de reiniging van alle vloertypes
Hygiëne

- RotationClean: eenvoudige ﬁlterreiniging, manueel reinigen is
overbodig.

- Stofcontainer eenvoudig te verwijderen en leeg te maken.
- EasyClean System: de draaiborstel is eenvoudig te verwijderen
en schoon te maken.

Gebruiksgemak

- De accessoires laten toe om op elk niveau schoon te maken.
Van vloer tot plafond, of zelfs het interieur van de wagen.

- Dankzij de wandhouder kunnen de stofzuiger en accessoires
eenvoudig worden opgeborgen.

- Aangenaam stil: slechts 76dB op de normale stand.***
- Netto inhoud stofcontainer: 2.4L.
- 2 in 1: meubel- en bekleding mondstuk.
- Speciale borstel voor matrassen
- Gewicht van het toestel, met buis- en vloermondstuk: 2,9 kg.
Oneindige werktijd dankzij de snellader en twee 3.0 Power for Allbatterijen (op de normale stand). Terwijl het ene batterij-pack in
werking is wordt het andere opgeladen.
** Gemeten volgens EN 60312-1.
*** Gemeten volgens EN 60704-1 en EN 60704-2-1 op tapijt.
**** Vergeleken met voorgaande Unlimited varianten BBS1/BCS1.
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