
Podlahový vysavač

Relaxx'x Ultimate
Podlahový vysavač bezsáčkový
BGS7RCL tmavě modrý
BGS7RCL

včetně příslušenství
1 x tryska na spáry
1 x kartáč na nábytek
1 x polstrovací tryska

zvláštní příslušenství
BBZ082BD : Podlahová tryska
BBZ102TBB : Turbokartáč
BBZ124HD : Tryska na tvrdé podlahy
BBZ42TB : Turbokartáč na polstrování

Extrémně tichý bezsáčkový vysavač. Bez
výměny filtru.
● SmartSensor Control: pokaždé silný výkon díky motoru

řízenému snímačem s LED indikací
● Velmi tichý provoz - 68 dB (A) díky unikátnímu systému

SilenceSound TM.
● QuattroPower System: Technologie vysokého výkonu od

značky Bosch, která zajistí vynikající výsledky vysávání s nízkou
spotřebou energie.

● Integrovaný systém RotationClean: žádný kontakt s prachem
během procesu čištění filtru.

● Inovativní hygienický filtr HEPA: není nutné žádné mytí a
žádné výměny. Žádné další náklady. Vhodný pro alergiky.

Technické údaje
Hmotnost netto (kg) :  8,600
Hmotnost brutto (kg) :  9,8
Rozměry spotřebiče (mm) :  310 x 320 x 470
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :  385 x 405 x 605
Počet spotřebičů na paletě :  20
Rozměry palety :  210 x 80 x 120
EAN :  4242002997933
Frekvence (Hz) :  50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :  800,0
Typ zástrčky :  Zalitá zástrčka bez uzemnění
Celková roční spotřeba el.energie :  28,0
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Extrémně tichý bezsáčkový vysavač. Bez
výměny filtru.

Výkon

- Výkonný, čistý a rychlý. A žádný sáček na prach. SmartSensor
Control: minimální údržba. Žádné další náklady.

- QuattroPower System: Technologie vysokého výkonu od
značky Bosch, která zajistí vynikající výsledky vysávání s nízkou
spotřebou energie.

- Průběžné kontrolování výkonu díky SmartSensor Control
systému.

- SilenceSound System TM: inovativní protihlukové materiály,
zavěšení motoru, optimalizovaný průtok vzduchu a
příslušenství s redukcí hluku se postarají o extrémně tichý
provoz s hlučností 68 dB (A)

Hygiena

- Čištění filtru: spojení systémů RotationClean a SmartSensor
Control

- Filtrační materiály s dlouhodobou životností: filtrační kazeta
s GORE TM membránou a inovativní hygienický HEPA filtr -
vhodný pro alergiky

Komfort

- Snadné vyjímání a vyprazdňování zásobníku na prach

- Přepínatelná hubice

- Hubice na tvrdé podlahy speciálně vyvinutá pro hloubkové
čištění podlah s mezerami a šterbinami jako jsou dlažby a
parkety. Vhodné pro jemné vysávání u citlivých podlah jako
jsou například parkety.

- 3 dílné kombinované příslušenství: hubice na spáry a
polstrování s odjímatelným štětečkem na nábytek - připevněný
na trubici

- Teleskopická trubka s posuvnou manžetou a klip-zámkem

- Elektronická regulace sací síly otočným regulátorem

- Ergonomické madlo

- Zásobník na prach o objemu 2X

- Odkládací a parkovací poloha

- Automatické navíjení kabelu

- Akční rádius: 11 m

- 4 otočná kolečka

- Hmotnost 6.7 kg (bez příslušenství)

- Hlučnost: 68 dB(A)

- Měření a kalkulace hodnot odpovídá směrnici(EU) č.
666/2013. Měření a kalkulace hodnot, které nejsou
detailně popsány v této směrnici, jsou provedeny podle EN
60312-1:2017

- Omyvatelný HEPA hygienický filtr: vhodný pro alergiky - žádné
další náklady.
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