
Serie | 6, Oplaadbare steelstofzuiger,
Unlimited, Blauw
BBS611PCK

Optionele toebehoren
BHZUB1830 : Verwisselbare Power for Alll accu 18V
BHZUC18N : Snellaadapparaat

Onze meest compacte snoerloze
steelstofzuiger. De twee uitwisselbare
batterijen zijn onderdeel van het Power for
ALL system en kunnen daardoor met veel
apparaten uit de Bosch Home & Garden lijn
gecombineerd worden.
● Eenvoudige en flexibele bediening dankzij het compacte

ontwerp en lichte gewicht.
● Verlengde werktijd: verleng indien nodig de werktijd dankzij

de uitwisselbare batterijen.
● Power for ALL System: de batterijen zijn onderdeel van het

18V systeem van Bosch Home & Garden.
● Made in Germany: hoge kwaliteitsnormen en grondig getest

voor blijvende tevredenheid
● Doeltreffende reiniging: met de AllFloor Power borstel en de

compacte DigitalSpin motor kan elke vloer worden gereinigd.
● De verschillende accessoires maken een 360° reiniging

mogelijk: van vloer tot plafond en zelfs de auto.

Technische gegevens
Palletafmetingen :  205.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  30
:  2,300
Brutogewicht (kg) :  4,4
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Prestaties

- Doeltreffende reiniging: dankzij de AllFloor Power borstel
en de compacte DigitalSpin motor kan elke vloer worden
gereinigd.

- Snoerloos. Verlengbare autonomie dankzij de uitwisselbare
batterijen.

- Werktijd per batterij:
Tot 30 min. op de normale stand zonder elektrische
accessoires.
Tot 25 min. op de normale stand met elektrische zuigmond.
Tot 8 min. op de turbo stand met elektrische zuigmond.

- Power for ALL System: de batterijen zijn onderdeel van het
18V systeem van Bosch Home & Garden.

- Made in Germany: hoge kwaliteitsnormen en grondig getest
voor blijvende tevredenheid.

Hygiëne

- Lifetime filtermateriaal: cartridge filter met Pure Air membraan
en hygiënefilter voor een schone uitblaaslucht.

- Eenvoudig te legen: de container kan hygiënisch worden
geleegd zonder dat de filter moet worden gereinigd.

Gebruiksgemak

- Eenvoudige en flexibele bediening dankzij het compacte
ontwerp en het lage gewicht.

- De verschillende accessoires maken een 360° reiniging
mogelijk: van vloer tot plafond en zelfs de auto.

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

- Netto inhoud stofcontainer: 2.4L.

- 2 in 1: meubel- en bekleding mondstuk.
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