Serie | 8, Akumulátorový vysavač, Unlimited
Gen2, černá
BCS82MAT14

Silný jako vysavač s kabelem, neomezená
doba provozu.¹
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Extrémně výkonný: bez kompromisů ve výkonu, protože
bezdrátový spotřebič je stejně výkonný jako kabelový¹.
Kartáč AllFloor HighPower s LED světly: účinnější vysávání s
integrovaným LED osvětlením podlahy.
Prodloužená doba provozu: vyměnitelná baterie umožňuje v
případě potřeby prodloužit dobu provozu.
Motor TurboSpin: rychlejší, lehčí a účinnější pro působivé
výsledky vysávání.
4Ah baterie Power Plus: vyměnitelná 18V baterie Bosch pro
neomezenou dobu provozu¹.

Technické údaje
Rozměry palety :
195.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě :
36
Hmotnost netto :
3,2 kg
Hmotnost brutto :
6,2 kg
Frekvence :
50/60 Hz
Typ zástrčky :
euro zástrčka bez uzemnění 2,5 A
Aprobační certiﬁkáty :
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Hlučnost :
78 dB(A) re 1 pW

zvláštní příslušenství
BHZU21N , BHZUB1830 Akumulátor Power for ALL 18V,
BHZUB1840 , BHZUB1850 , BHZUC18N Rychlonabíječka,
BHZUFEH , BHZUHF , BHZUKIT Sada příslušenství, BHZUKYD ,
BHZULFC , BHZUMAT , BHZUMP , BHZUXXL
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Serie | 8, Akumulátorový vysavač, Unlimited
Gen2, černá
BCS82MAT14
Silný jako vysavač s kabelem, neomezená
doba provozu.¹

Výkon

- Kartáč AllFloor HighPower s LED světly: jedna elektrická

hubice zvládne intenzivní vysávání na všech typech podlah.

- Motor TurboSpin: vyrobeno v Německu s bezplatnou zárukou
10 let na motor.

- Prodloužená doba provozu: vyměnitelný akumulátor umožňuje
v případě potřeby prodloužit dobu provozu.

- Počet vyměnitelných baterií Power For All Alliance: 1
- Systém Power for ALL: akumulátor je kompatibilní s 18 V

Dlouhá ﬂexibilní hubice na spáry: usnadňuje vysávání těžko
přístupných míst a úzkých prostor, zejména za nábytkem, v
zásuvkách nebo ve vašem autě.
Hubice na klávesnice a zásuvky: ukliďte v zásuvkách i jinde,
aniž byste vysáli malé předměty.

- Zásobník na prach o objemu M
- Váha včetně trubky a hubice: 2,9 kg

¹Doba provozu: baterie se nabíjí rychlonabíječkou, zatímco druhá
baterie se používá v režimu Eco (rychlonabíječku a druhou baterii je
nutné zakoupit samostatně). Výkon: v režimu Turbo produkt dosahuje
požadovaného vysávání prachu pro kabelové vysavače podle vyhlášky
(EU) č. 666/2013 (měření podle EN 60312:2017). Energie: baterie
má více energie ve srovnání s 18V 3Ah baterií Bosch Power For All.
²V porovnání s motorem předchozího modelu Unlimited Serie | 8
BBS1114.
³Podmínky záruky na https://www.bosch-home.com/cz/novinky/
zaruka-motor-vysavace-bosch.
⁴testováno podle EN 60312-1
⁶Sběr prachu měřený v Turbo režimu na spárách tvrdé podlahy.
Testováno podle EN 60312-1.

systémem Bosch Home & Garden.

- Doba provozu na 4,0Ah baterii:
Až
Až
Až
Až

65
55
20
10

min.
min.
min.
min.

v
v
v
v

režimu
režimu
režimu
režimu

Eco s neelektrickým příslušenstvím
Eco s elektrickou podlahovou hubicí
Auto s elektrickou podlahovou hubicí
Turbo s elektrickou podlahovou hubicí

- Intuitivní výběr ze 3 režimů výkonu pro pokrytí všech situací

při vysávání:
Eco režim: dlouhá doba provozu pro delší vysávání.
Auto režim: ideální kombinace doby provozu a výkonu s
automatickým nastavením výkonu.
Turbo režim: maximální výkon pro optimální výsledky vysávání.

- Režim Auto: hubice upravuje výkon v závislosti na typu

povrchu - koberec nebo tvrdá podlaha. Ideální kombinace
provozní doby a výkonu v závislosti na tom, co je nejlepší pro
dokonalé výsledky vysávání.

Hygiena

- Filtry s dlouhou životností: patronový ﬁltr s membránou Pure
Air a hygienickým ﬁltrem zajišťuje, že vyfukovaný vzduch je
čistší než vzduch v místnosti (99,99% ﬁltrace⁴).

- Čištění ﬁltru: díky systému RotationClean není nutné ﬁltr
oplachovat.

- Snadné vyjímání a vyprazdňování zásobníku na prach
- Systém snadného čištění: snadné vyjmutí a čištění kartáče v
hubici.

Komfort

- Flexibilní hubice: hubice se otáčí o 180° a poskytuje značnou
ﬂexibilitu, aby se snadno vysávalo pod nábytkem a v úzkých
místech.

- Ovládání jednou rukou: ergonomická rukojeť, není třeba
neustále držet spínač.

- Snadný úklid v bytě i autě díky sadě příslušenství.
- Dokovací stanice pro přístroj a příslušenství
- 2v1: kartáč na nábytek a hubice na čalounění. Skvělá
kombinace na vysávání citlivých povrchů a textilu.
Nabíjecí kabel
Hubice na matrace
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