
Serie | 8, Laadimisega tolmuimeja, Unlimited
Gen2, valge
BSS8224

Valikulised tarvikud
BHZUB1830 :

Sama võimas kui juhtmega tolmuimeja ja
piiramatu tööajaga.¹
● Ülimalt võimas – ei mingeid järeleandmisi jõudluses, kuna see

juhtmeta seade on sama võimas kui juhtmega tolmuimeja¹.
● Piiramatu tööaeg¹ – vahetatavate akude ja kiirlaadija

kombinatsioon võimaldab puhastada järjest terve kodu.
● Automaatrežiim – tänu automaatsele režiimile ei ole vaja enam

eri põrandapindadel käsitsi võimsust reguleerida.
● LED-valgustusega hari AllFloor HighPower Brush – parem

puhastustulemus sisseehitatud põrandavalgustusega.
● Tasuta 10-aastane mootorigarantii³ – kauakestev jõudlus tänu

Boschi Saksamaal valminud mootoritehnoloogiale.

Tehnilised andmed
Kaubaaluse mõõdud :  195.0 x 80.0 x 120.0
Tavapärane üksuste arv kaubaaluse kohta :  36
Netokaal :  3,200  kg
Brutokaal :  7,4  kg
Sagedus :  50/60  Hz
Pistiku tüüp :  Europistik maand-ta, kuni 2,5A
Kinnitussertifikaadid :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Sama võimas kui juhtmega tolmuimeja ja
piiramatu tööajaga.¹

Jõudlus

- Piiramatu tööaeg: tänu vahetatava aku ja kiirlaadija
kombinatsioonile alati töövalmis ning toide ei saa kunagi otsa*

- 2 vahetatav(at) Power For All Alliance’i aku(t)

- Süsteem Power for ALL: aku on osa Home & Gardeni 18-
voldisest juhtmevabast süsteemist

- 4,0 Ah aku tööaeg
Kuni 65 min ökonoomses režiimis mitteelektrilise
lisatarvikuga 
Kuni 55 min ökonoomses režiimis elektrilise põrandaotsakuga
Kuni 20 min automaatrežiimis elektrilise põrandaotsakuga
Kuni 10 min turborežiimis elektrilise põrandaotsakuga

- Kiire laadimine: 4 Ah aku laadimiseks kulub kiirlaadijaga
kõigest 51 minutit

- LED-valgustusega hari AllFloor HighPower Brush: üks
elektriline otsak kõigi põrandapindade põhjalikuks
puhastamiseks

- TurboSpin-mootor: valmistatud Saksamaal, 10-aastase tasuta
mootorigarantiiga

- Intuitiivne 3-astmeline võimsusrežiimi valimine vastavalt
koristamisülesandele.
Ökonoomne režiim: pikendatud tööaeg kauem koristamiseks
Automaatrežiim: ülim tööaja ja jõudluse kombinatsioon
automaatse võimsuse reguleerimisega
Turborežiim: ülim jõudlus, mis tagab optimaalse
puhastustulemuse

- Automaatrežiim: otsak reguleerib võimsust lähtuvalt sellest,
kas tegemist on näiteks vaiba või parketiga; see on ülim
vajaduspõhine tööaja ja jõudluse kombinatsioon, mis tagab
suurepärase puhastustulemuse

Hügieenilisus

- Eluaegne filtrimaterjal: Pure Airi membraani ja hügieenilise
filtriga filtrikassett tagab toas olevast õhust puhtama väljuva
õhu (99,99% filtreerimine⁴)

- RotationClean: kiire ja lihtne filtri puhastamine; filtrit pole vaja
pesta

- Mugavad hooldustoimingud: tolmukogujat on lihtne
eemaldada ja tühjendada

- EasyClean-hari: lihtsalt eemaldatav, puhastatav ja
tagasipandav harjarullik

Mugavus

- Paindlik otsak: otsak pöörleb 180°, võimaldades nii pääseda
mugavalt ligi mööblialustesse ja kitsastesse kohtadesse

- Ühe käega kasutamine: käepide on ergonoomiline ja
toitenuppu pole vaja all hoida

- Puhastamine igal tasandil: erinevad lisatarvikud aitavad
eemaldada kogu mustuse põrandast laeni ja isegi autost

- Lihtne hoiustamine: dokkimisjaam tagab seadme ja
lisatarvikute mugava hoiustamise

- T**0036
T**0025
T**0026
T**0046
T**0042

- Tolmukoguja maht: 0.4 l

- Kaal (valmis kasutamiseks koos toru ja põrandaotsakuga): 2,9
kg

¹Tööaeg: akut laetakse kiirlaadijaga, samal ajal kui teist akut
kasutatakse ökonoomses režiimis. Jõudlus: turborežiimis saavutab
toode juhtmega tolmuimejate puhul nõutud tolmueemaldusjõudluse,
nagu on määratletud komisjoni määrusega (EL) nr 666/2013
(mõõdetud vastavalt standardile EN 60312:2017). Energia: aku
energiamahutavus on suurem võrreldes Boschi 18 V 3 Ah süsteemi
Power For All akuga.
²Võrreldes eelmise Unlimited Serie | 8 BBS1114 mootoriga.
³Garantiitingimused on saadaval aadressil www.bosch-home.com.
⁴Testitud vastavalt standardile EN 60312-1.
⁵Võrreldes dokkimisjaama komplekti kuuluva standardse 1 Ah
laadijaga.
⁶Tolmueemaldusjõudlus turborežiimis parkettpõrandal. Testitud
vastavalt standardile EN 60312-1.
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