
Mamy odkurzacz dla każdego.

Żadnych kompromisów  
dla skuteczności odkurzania  
z marką Bosch.
Mocne strony naszych  
odkurzaczy.

Od 1 września 2017 r. obowiązuje nowa etykieta 
energetyczna Unii Europejskiej.  
Odkurzacze Bosch są gotowe na nowe  
wyzwania.

QuattroPower  

System:  

dla doskonałych  

rezultatów 



Etykieta energetyczna UE dla odkurzaczy przekazuje
konsumentom przejrzyste informacje o ważnych  
cechach urządzenia, stanowiąc pomocne wsparcie  
przy decyzji o zakupie. Pozwala porównać różne  
modele odkurzaczy i wybrać ten, który najlepiej  
odpowiada naszym potrzebom. 

Nowa etykieta  
energetyczna UE.  
Co warto o niej wiedzieć?

 Odkurzacze 

Bosch: 

 gotowe 

na zmiany

Więcej niż etykieta  
energetyczna. 
Głównym zadaniem etykiety ener-
getycznej jest poinformowanie  
o poziomie zużycia energii oraz 
skuteczności zbierania kurzu 
przez dany odkurzacz. 
Jednak od września 2017 roku,  
by uzyskać nową etykietę energe-
tyczną, odkurzacze muszą speł-
niać dodatkowe wymogi dotyczą-
ce jakości. 

Po pierwsze: silnik o długiej żywot-
ności. Co to oznacza w praktyce? 
Zaliczenie testu 500 godzin pracy 
przy zapełnionym w połowie wor-
ku lub pojemniku na kurz.
Po drugie: wytrzymały wąż. Pod-
czas testu wąż musi wytrzymać  
40 000 oscylacji z obciążeniem.  

Jak dobrać właściwą klasę 
efektywności energetycznej 
dla własnych potrzeb? 
Nowe klasy efektywności energe-
tycznej: A+, A++ i A+++ odzwiercie-
dlają zużycie energii przez odku-
rzacz, ale nie biorą pod uwagę  
siły potrzebnej do odkurzania czy  
też czasu, którego wymaga do-
kładne sprzątanie. Dlatego ważne 
jest, by zwracać też uwagę na pa-
rametry w dolnej części etykiety 
jak i rozwiązania wspierające kom-
fort obsługi.

Odkurzacze z klasami AAAA: 
najlepsza skuteczność  
odkurzania. 
Odkurzacze z klasami AAAA wciąż 
reprezentują najlepszą skutecz-
ność odkurzania podłóg twardych 
(A) oraz dywanów (A), najniższy 
możliwy poziom reemisji kurzu (A) 
oraz wysoki poziom efektywności 
energetycznej (A). Ci, którym zale-
ży szczególnie na skuteczności 
zbierania kurzu, powinni wybierać 
odkurzacze z klasami A, ponieważ 
osiągają one najlepsze rezultaty.

System QuattroPower  
marki Bosch czyli doskonała  
skuteczność odkurzania przy 
mniejszym zużyciu energii.
Przy pracy nad nową generacją
odkurzaczy Bosch zoptymalizo-
wano wszystkie czynniki mające 
wpływ na skuteczność czyszcze-
nia, co przekłada się na doskona-
łe efekty.

Komfort obsługi. Nie tylko do‑
skonała skuteczność odkurza‑
nia, ale także komfort obsługi. 
Użytkowanie odkurzacza powinno 
być komfortowe, czyli powinna zo-
stać zachowana równowaga po-
między wysoką skutecznością 
czyszczenia, a płynnymi, wygodny-
mi ruchami podczas odkurzania. 
Nie bez znaczenia jest też proste 
manewrowanie dzięki niezależnym 
kółkom obrotowym i długiemu ka-
blowi pozwalającemu na pracę  
w promieniu nawet do 15 metrów. 
Niektóre urządzenia mają imponu-
jące klasy na etykietach, ale często 
okazują się niekomfortowe czy 
trudne w obsłudze.  
Projektując odkurzacze, Bosch 
kładzie ogromny nacisk na kom‑
fort odkurzania, wiedząc jak 
jest on ważny w utrzymaniu  
satysfakcji użytkowników.

Bosch od zawsze przeprowa‑
dza własne testy, aby spełniać 
najwyższe wymagania jakościo‑
we, często daleko przekraczają‑
ce normy wynikające z aktual‑
nych regulacji prawnych.
 
Kluczowy czynnik:  
skuteczność odkurzania. 
Ważnymi czynnikami przy podej-
mowaniu decyzji zakupowej odku-
rzacza są klasy skuteczności odku-
rzania z dolnej części etykiety
energetycznej. Tylko wysoka klasa 
skuteczności odkurzania zapewnia 
satysfakcjonujące rezultaty czysz-
czenia dywanów i twardych pod-
łóg oraz skraca czas ich czyszcze-
nia. Wizualna ocena wyników nie 
jest miarodajna: powierzchnia  
dywanu odzwierciedla faktyczną 
czystość w 80%.
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Zmiany. Na lepsze.

Zmiany związane z nową etykietą energetyczną UE.  
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: 
www.bosch-home.pl

Kategoria ta odnosi się wyłącznie do 
zużycia energii. Komfort i czas odkurza-
nia nie zostały uwzględnione. 

A+ / A++ / A+++

Nowe klasy  
efektywności energetycznej

Średnie roczne  
zużycie energii

Obliczone przy bazowej średniej  
powierzchni 87 m2 i 50 cyklach 
odkurzania w roku. 

NOWE1 2

Klasa reemisji kurzu 

Max 1 %
Zawartość kurzu w powietrzu uwalnianym 
przez urządzenie do pomieszczenia. 
Prawnie ograniczone do maksimum 1%. 

Min 98 %

Klasa skuteczności odkurzania 
podłóg twardych 

Skuteczność zbierania kurzu  
z drewnianej podłogi ze szczelinami.  
Minimalna norma: 98%.

Trwałość:

Aby uzyskać nową etykietę energetyczną urządzenie musi spełnić ściśle określone 
wymogi dotyczące trwałości silnika i węża. Silnik poddawany jest testom  
pracy przez 500 godzin, wąż musi wytrzymać 40 000 oscylacji z obciążeniem.

7

WYŻSZE WYŻSZE65
Klasa skuteczności odkurzania 
dywanów 

Min 75 %
Skuteczność zbierania kurzu na dywanie 
testowym. Dopuszczalne minimum: 75%. 

Max 80 dB(A)

Poziom emisji hałasu: 

Poziom hałasu w decybelach.  
Im większa ilość decybeli, tym  
głośniejszy odkurzacz. Dopuszczalne 
maksimum hałasu wynosi 80 dB (A). 

NOWE NOWE3 4

obowiązujące od 
1 września 2017 r.

obowiązujące od
1 września 2014 r.

1
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Nowe wymagania. Porównanie parametrów nowej  
i starej etykiety.

A+++ ≈ 300 W
A++
A+

 Nominalna moc  
mniej niż

900 W  
(min. klasa D)

1600 W  
(min. klasa G)

Reemisja  
kurzu

maks. 1 %  
(min. klasa F)

–

Poziom 
emisji hałasu  
w dB(A)

maks. 80 –

Skuteczność zbierania 
kurzu z dywanów  
co najmniej

75 %  
(min. klasa E)

70 %  
(min. klasa G)

Skuteczność zbierania 
kurzu z podłóg 
twardych co najmniej

98 %  
(min. klasa F)

95 %  
(min. klasa G)

3

5

4

6

MODEL MODEL
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Testy marki Bosch  
mówią same za siebie.
Najwyższa jakość naszych odkurzaczy to wynik nieustannie  
doskonalonej technologii. Każdy nowy model odkurzacza marki 
Bosch poddawany jest gruntownym testom. Dzięki nim jesteśmy 
pewni, że nasz odkurzacz sprosta najwyższym wymaganiom użyt-
kowników i będzie służył im przez długie lata.

6 000 x

Test zwijania:
Aby automatyka zwijania przewodu działała  
naprawdę bezawaryjnie, zwijamy go co najmniej  
6 000 razy.

40 000 x

Test zginania:
Zanim wąż odkurzacza będzie mógł odkurzać  
nasz dom, musi wytrzymać bez uszkodzeń  
co najmniej 40 000 zgięć przy obciążeniu 2 kg.

6 000 x

Test progowy:
Aby być całkowicie pewnym stabilności kółek  
i mechanizmu jezdnego, odkurzacz musi 6 000 razy  
przejechać przez próg drzwi. 

35 x

Test wytrzymałości:
Wiemy, że wypadki się zdarzają, dlatego obudowa  
odkurzacza musi bez szwanku przetrwać 35 upadków.

45 000 x

Test stop‑and‑go:
Szczególną uwagę poświęciliśmy gotowości  
naszego odkurzacza do pracy, przełączając  
włącznik/wyłącznik co najmniej 45 000 razy.

500 km

Test 500 km:
Nasze szczotki muszą uprawiać sporty ekstremalne:  
ich zadanie to odkurzyć bezawaryjnie 500 km.

Jakość „Made in Germany” zobowiązuje.

Najlepsze dla Ciebie,  
przyjazne dla środowiska.

Marka Bosch działa w sposób świadomy  
i przyjazny dla środowiska. 
 
Dbając o recykling i oszczędność energii, marka Bosch udostępnia 
gospodarstwom domowym sprzęt spełniający najbardziej  
rygorystyczne światowe normy stworzone z myślą o ochronie 
zasobów naturalnych. Stale pracujemy nad ulepszaniem 
efektywności naszych produktów, a około 40% naszych zgłoszeń 
patentowych dotyczy właśnie oszczędności zasobów naturalnych. 
Dzięki energooszczędności i wykorzystaniu surowców wtórnych  
w procesie produkcji odkurzacze marki Bosch również chronią 
środowisko. Nasza główna fabryka w Niemczech gwarantuje,  
że przy produkcji rygorystycznie przestrzega kompleksowych  
zasad ochrony środowiska.

Recykling Oszczędność
energii

Bosch  
zobowiązał się  

chronić   
środowisko

Recykling? Jak najbardziej.
Ponowne wykorzystanie materiałów ma wielkie znaczenie dla ochrony 
zasobów naturalnych. Zastosowanie w produkcji odzyskanych elemen-
tów z tworzyw sztucznych wymaga mniej energii, niż używanie do pro-
dukcji elementów nowych. Już w procesie opracowywania naszych 
urządzeń dbamy o to, by były one objęte zasadami recyklingu.
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Znajdź odkurzacz 
dla siebie. 
Opracowując ofertę odkurzaczy, braliśmy pod uwagę wszelkie potrzeby 
konsumentów. Nasze innowacyjne odkurzacze doskonale radzą sobie  
z dywanami, twardym podłożem, sierścią oraz dużymi powierzchniami.

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie warto zwrócić uwagę  
na następujące symbole zastosowanych rozwiązań:

Nasze odkurzacze 
workowe.

Nasze odkurzacze workowe nadają się szczególnie dla 
domów, w których mieszkają osoby z alergią na kurz. 
Odkurzanie z workiem to najbardziej higieniczna metoda 
eliminowania kurzu z otoczenia. Nasz innowacyjny worek 
G ALL zapewnia szczelną izolację zanieczyszczeń, a jego 
wymiana również przebiega w higieniczny sposób. 

Gotowe na każde wyzwanie w walce  
o higieniczną czystość.  

Turboszczotka ProAnimal: specjalny wałek szczotki 
wprawiany w ruch obrotowy znacznie ułatwia odkurza-
nie i pozwala zachować doskonałą czystość dywanów. 
Zastosowaliśmy w niej dwa rodzaje włosia: czerwone 
włosie usuwa przede wszystkim sierść zwierząt, czarne 
- kurz. Ponadto szczotka jest łatwa w czyszczeniu. 
 
Filtr Bionic: dba o czysty, naturalny zapach powietrza 
wylotowego, redukuje nieprzyjemne zapachy. 
Szczególnie polecany właścicielom zwierząt domowych. 

Zmywalny filtr: zatrzymuje nawet najmniejsze zanie-
czyszczenia np. drobnoustroje, substancje smoliste, 
roztocza i zarodniki grzybów. Możliwość czyszczenia 
pod strumieniem wody = brak konieczności wymiany 
filtra.

Lekki: niewielki ciężar ułatwia przenoszenie  
i operowanie urządzeniem podczas pracy a niewielki 
rozmiar ułatwia przechowywanie.

Listwy ochronne: umieszczone na bokach obudowy 
amortyzują uderzenia, zabezpieczając meble, drzwi  
i ściany przed uszkodzeniem.

4 miękkie koła: cztery niezależne kółka obrotowe  
ze specjalnego, miękkiego tworzywa usprawniają 
komfortowe manewrowanie, zapewniając urządzeniu 
doskonałą skrętność i chroniąc podłogę przed zaryso-
waniem.

ProAnimal

Filtr Bionic

Filtr 
zmywalny

Lekki

Zderzak 
AirBumper

4 miękkie
koła
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HiSpin motor
Technologiczna innowacja 
autorstwa Bosch: nowy, wyso-
ce wydajny silnik gwarantuje 
skuteczne odkurzanie przy wy-
jątkowo niskim zużyciu prądu 
dzięki ulepszonej konstrukcji 
łopatek wirnika.

Innowacyjny worek G ALL
Ten wyjątkowo skuteczny, wielo-
warstwowy worek z mikrowłókni-
ny umożliwia idealną filtrację  
i doskonały przepływ powietrza, 
zapewniając dokładne odkurza-
nie nawet przy zapełniającym się 
worku.

QuattroPower System marki Bosch: wysoka  
skuteczność odkurzania, mniejsze zużycie energii.
Wszystkie istotne elementy urządzenia zwiększające 
skuteczność odkurzania oraz obniżające zużycie 
energii zostały przez nas zoptymalizowane. 

1

2

3

4

1 2
Zoptymalizowana izolacja 
Od wysoce skutecznej ssawki,  
poprzez rurę odkurzacza, worek 
na kurz G ALL, aż po filtry powie-
trza – wszystkie te elementy są  
do siebie idealnie dopasowane. 
Doskonała szczelność połączeń 
ogranicza do minimum wydosta-
wanie się powietrza na zewnątrz, 
a jego szybki i niezakłócony prze-
pływ przez urządzenie generuje 
najwyższą skuteczność odkurza-
nia.

3

Wysokowydajna ssawka
Nasze wysokowydajne ssawki  
są jednymi z najsilniejszych  
i najcichszych na rynku (57 dB  
w klasie A). Rozszerzony kanał 
ssący, zminimalizowane straty 
powietrza i dwuprzegubowe 
połączenie ssawki z rurą  
umożliwiają stały kontakt  
z podłożem i skuteczne  
zbieranie kurzu ze wszystkich 
rodzajów podłóg. 

4
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PowerProtect System  marki Bosch:  
dokładne odkurzanie  bez ograniczeń. 
Odkurzacze mogą tracić wysoką wydajność odkurza-
nia, jeśli korzystamy z nieodpowiedniego worka na 
kurz. PowerProtect System marki Bosch zapewnia 
utrzymywanie wysokiej wydajności sprzątania nawet 
przy zapełniającym się worku.  

Dłuższa, wydajniejsza praca 
Dzięki zastosowaniu PowerProtect 
System wysoka skuteczność
odkurzania zostaje utrzymana  
nawet wtedy, gdy worek wypełnia 
się kurzem. Duża komora na worek 

pozwala na równomierne rozkłada-
nie się zapełniającego się worka,  
a wiele warstw wysokofiltrującej 
tkaniny umożliwia niezakłócone 
odkurzanie nawet przy dużym  
zapełnieniu. 

G ALL oryginalny worek  
na kurz 
Zaprojektowany specjalnie  
dla marki Bosch worek G ALL 
idealnie pasuje do wszystkich 
naszych modeli odkurzaczy. 
Cechuje go:
 do 60% większa moc ssania *
 99,9% wychwytywanie kurzu
 100% dokładne dopasowanie
 długa trwałość – niski koszt

Innowacyjny system filtracji 
Wypełniający się worek na kurz 
utrudnia przepływ powietrza 
przez odkurzacz. Zastosowanie 
specjalnego filtra ochrony silnika 
o innowacyjnej konstrukcji sku-
tecznie zapobiega hamowaniu 
przepływu powietrza. 

Duża komora na worek  
na kurz
Mnóstwo miejsca na mnóstwo 
kurzu. Worek G ALL świetnie 
się rozprostowuje i układa  
w przestronnej komorze,  
aby jak najlepiej wykorzystać 
dostępną powierzchnię 
filtrującą. 

* Przy odkurzaniu z częściowo wypełnionym workiem (400 g) w porównaniu do worków Siemens / Bosch Typ G  
bez technologii PowerProtect; testy przeprowadzono przy użyciu odkurzacza z serii BSGL5 ... / VSZ5 ....

1

2 3

1

2 3
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Niewymagający wysiłku system filtracji: 
Innowacyjny, zmywalny, wysokoefektywny 
filtr ze specjalnych materiałów obecny  
w pojemniku na kurz jest trwały i nie wyma-
ga wymiany przez cały okres żywotności 
urządzenia.

Nasze odkurzacze
bezworkowe.

W domach pozbawionych problemów z alergiami doskonale sprawdzają się 
nasze odkurzacze bezworkowe. Są wyjątkowo praktyczne w eksploatacji, 
nie wymagają kupowania worków. Polecamy je zwłaszcza w przypadku 
dużych mieszkań i częstego użytkowania.

W serii bezworkowych odkurzaczy marki Bosch znajdują się szczególnie 
ciche modele dedykowane gospodarstwom ze zwierzętami domowymi 
oraz urządzenia przystosowane do pracy na dużych powierzchniach, 
wymagających najwyższej dokładności sprzątania.

GoreTM CleanStream Filter®  
w modelach Relaxx’x Ultimate: 
Wyjątkowo trwały, higieniczny filtr HEPA 
wykonany jest z materiałów nowej generacji 
i charakteryzuje się bardzo dużą powierzch-
nią filtrującą. Unikatowa membrana Gore™ 
skutecznie zapobiega zatykaniu porów filtra 
i zahamowaniu przepływu powietrza.

Bardzo praktyczne. Lżejsze o koszt zakupu worków. 

2. Filtr membranowy High‑tech
Mniejsze cząstki kurzu osadzają się  
na membranie filtra high-tech o niezwykle 
drobnych porach.

SmartSensor Control  
marki Bosch. 

Odkurzacze bezworkowe marki Bosch zachwycają 
wydajną pracą dzięki technologii SmartSensor 
Control, która zapewnia wysoką skuteczność przez 
cały czas.

Zintegrowany czujnik monitoruje przepływ powietrza w urządzeniu przez 
cały czas pracy odkurzacza. Jeśli efektywność spada poniżej normy, czuj-
nik przypomina o konieczności czyszczenia filtra. Dzięki temu odkurzacz 
zawsze zachowuje optymalny poziom wydajności. 

Wysoka efektywność i minimum konserwacji:  
trzypoziomowy system CrossFlow™ w odkurzaczach Runn’n.

3. Dogłębne filtrowanie
Duży, głęboki filtr skutecznie usuwa z powie-
trza cały kurz, a ponieważ trafiają tam tylko 
niewielkie drobinki pyłu – rzadko wymaga  
dogłębnego czyszczenia.

1. Separacja kurzu przez siłę odśrodkową
Zasysane powietrze wprowadzane jest w ruch 
obrotowy z prędkością do 180 km/h, a siła  
odśrodkowa oddziela wszystkie cięższe zanie-
czyszczenia i kieruje je wprost do pojemnika.
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Model odkurzacza BGL 2UA220 BGL 3B220 BGL 3A230B BGL 35220 BGL 3ECO11   NOWOŚĆ! BGL 4330    NOWOŚĆ! BGB 45330

Linia GL–20  
ProPower 2.0

GL–30 GL–30  
ProPower 2.0

MoveOn GL–30 GL–40  
ProSilence

GL–45  
ProPower 2.0

Klasa efektywności energetycznej* A B A A A+ A A

Klasa reemisji kurzu A A A A A A A

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych D D B A A B A

Klasa skuteczności odkurzania dywanów D D D D C C C

Poziom głośności 80 dB 79 dB 79 dB 76 dB 75 dB 69 dB 74 dB

Średnie zużycie energii na rok 28 kwh 34 kwh 28 kwh 28 kwh 22 kwh 28 kwh 28 kwh

Filtr wylotowy PureAir – EPA 10 PureAir – EPA 10 zmywalny – HEPA 13 zmywalny PureAir – EPA 10 zmywalny PureAir – EPA 10 PureAir – EPA 10 zmywalny – HEPA 13

Zasięg odkurzania 8 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m

Pojemność worka L – ok.3,5 l XL – ok. 4 l XL – ok. 4 l XL – ok. 4 l XL – ok. 4 l XL – ok. 4 l XXL – ok.5 l

Wskaźnik konieczności wymiany worka tak tak tak tak tak tak •  elektroniczny wskaźnik konieczności 
wymiany worka

Szczotka przełączalna Standardowa Standardowa Standardowa standardowa SilentClean Premium SilentClean Premium SilentClean Premium

Turboszczotka – – – – – – –

Szczotka dodatkowa – – Do twardych powierzchni: Premium do twardych powierzchni: Premium do twardych powierzchni: Premium – • do twardych powierzchni Premium

Akcesoria drobne •  2w1: ssawka szczelinowa/ 
do tapicerki

•  ssawka szczelinowa
•  ssawka do tapicerki

•  ssawka szczelinowa
•  ssawka do tapicerki

•  ssawka szczelinowa
•  ssawka do tapicerki

•  ssawka szczelinowa
•  ssawka do tapicerki

•  2w1 wyposażenie na rurze: ssawka 
szczelinowa /do tapicerki

•  2w1 wyposażenie na rurze: ssawka 
szczelinowa /do tapicerki

Inne •  czerwony kabel
•  superlekki tylko 3 kg!

•  4 miękkie kółka obrotowe •  czerwony kabel
•  4 miękkie kółka obrotowe

 •  2 duże miękkie kółka + 1 obrotowe •  ultrawytrzymały wąż tekstylny
•  4 miękkie kółka obrotowe

•  4 miękkie kółka obrotowe • czerwony kabel
•  3 miękkie kółka obrotowe

Lekki 4 miękkie
koła

4 miękkie
koła

4 miękkie
koła

Filtr 
zmywalny

Filtr 
zmywalny

Filtr 
zmywalny

A+
energia

*Klasa efektywności energetycznej w przedziale od A+++ do D.

4 miękkie
koła

69 
dB

Pojemność
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Model odkurzacza BGL 45500 BSGL 5333    NOWOŚĆ! BGL 85S330    NOWOŚĆ!

Linia GL–45  
ProPer>>formPlus Allergy

Free’e
Zoo’o ProAnimal

In’Genious 
ProSilence 57

Klasa efektywności energetycznej* A C A

Klasa reemisji kurzu A A A

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych A A A

Klasa skuteczności odkurzania dywanów A B C

Poziom głośności 75 dB 74 dB 57 dB

Średnie zużycie energii na rok 28 kwh 40 kwh 28 kwh

Filtr wylotowy zmywalny – HEPA 13 zmywalny – HEPA 13 zmywalny – HEPA 13

Zasięg odkurzania 10 m 15 m 12 m

Pojemność worka XXL – ok.5 l XL – ok.4,5 l XXL – ok.5 l

Wskaźnik konieczności wymiany worka •  elektroniczny wskaźnik  
konieczności wymiany worka

•  elektroniczny wskaźnik konieczności 
wymiany worka

•  elektroniczny wskaźnik  
konieczności wymiany worka

Szczotka przełączalna SilentClean Premium SilentClean Premium SilentClean Premium

Turboszczotka – Turboszczotka ProAnimal –

Szczotka dodatkowa •  do twardych powierzchni:  
Premium

•  do twardych powierzchni:  
Premium

•  2 do twardych powierzchni: 
Premium

Akcesoria drobne •  2w1 wyposażenie na rurze:  
ssawka szczelinowa /do tapicerki

•  w schowku: ssawka szczelinowa,  
ssawka do tapicerki

•  na rurze 3w1: ssawka szczelinowa / 
ssawka do tapicerki /szczotka  
do mebli

Inne • uchwyt komfort
•  3 miękkie kółka obrotowe

•  do materacy Animal+ 
•  filtr Bionic antyzapachowy
• uchwyt komfort
• 4 miękkie kółka obrotowe  
• zderzak AirBumper

• uchwyt komfort
•  4 miękkie kółka obrotowe 
• zderzak AirBumper

*Klasa efektywności energetycznej w przedziale od A+++ do D. *Klasa efektywności energetycznej w przedziale od A+++ do D.

Pojemność

4A 
klasy 

AAAA

Zderzak 
AirBumper

ProAnimal

Zasięg 15 m

Pojemność

57 
dB

Zderzak 
AirBumper

Model odkurzacza BGC 4U330 BGS 7RCL    NOWOŚĆ!

Linia Runn'n  
ProSilence

Relaxx'x  
Ultimate

Klasa efektywności energetycznej* A A

Klasa reemisji kurzu A A

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych B A

Klasa skuteczności odkurzania dywanów C B

Poziom głośności 73 dB 68 dB

Średnie zużycie energii na rok 28 kwh 28 kwh

Filtr wylotowy zmywalny – HEPA 13 HEPA 13, wkład filtra z membraną  
z GoreTM Clean Stream®

Zasięg odkurzania 10 m 11 m

Pojemność pojemnika na kurz XL – ok. 1,9 l XXL – ok. 3 l

Szczotka przełączalna SilenceClean Premium SilenceClean Premium

Szczotka dodatkowa •  do twardych powierzchni •  do twardych powierzchni Premium

Akcesoria drobne •  ssawka 2w1: ssawka szczelinowa / 
ssawka to tapicerki

•  na rurze 3w1: ssawka szczelinowa / 
ssawka do tapicerki /szczotka do mebli

Inne •  SmartSensor Control
•  EasyClean System – łatwe  

czyszczenie pojemnika na kurz
•  CrossFlowTM – 3-poziomowy  

wydajny system separacji kurzu

•  SmartSensor Control
•  RotationClean System – czyszczenie filtra 

bez kontaktu z kurzem
•  4 miękkie kółka obrotowe

68 
dB

4 miękkie
koła
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