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Czy większa moc odkurzacza oznacza 
większą skuteczność sprzątania?
Czy ta formuła sprawdzi się 
w przyszłości?

Nowa etykieta energetyczna 
dla odkurzaczy oznacza wiele wyzwań.

Rób więcej mniejszym kosztem.

Wraz z wprowadzeniem z dniem 
01.09.2014 nowej etykiety energetycznej, 
na rynek Unii Europejskiej będą mogły być 
wprowadzone do obrotu wyłącznie 
odkurzacze* o mocy niższej niż 1600 W.  
Od września 2017 r. granicą mocy 
znamionowej będzie 900 W. Takie 
rozwiązania sprzyjają oszczędzaniu 
energii i są przyjazne dla środowiska. 

Wyzwaniem dla wszystkich producentów 
jest więc obniżenie zużycia energii 
przy zachowaniu skuteczności odkurzania 
na wysokim poziomie. Innowacyjny 
QuattroPower System marki Bosch służy 
właśnie temu celowi: maksymalizacji 
efektywności urządzenia przy obniżonym 
poborze prądu.

Już dziś możesz cieszyć się z nadchodzącej 
ery nowych, energooszczędnych 
odkurzaczy marki Bosch.

Wysoka skuteczność. Mniejsze zużycie 
energii.

 * Nie dotyczy odkurzaczy do czyszczenia na mokro, 
na mokro i sucho, akumulatorowych, automatycznych, 
przemysłowych i centralnych.
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Oszczędność energii dla Europy.

Dzięki energooszczędnym odkurzaczom 210 milionów 
europejskich gospodarstw zaoszczędzi tyle energii, 
ile mogłyby wyprodukować dwie elektrownie węglowe 
w ciągu 1 roku.

210 mln gospodarstw domowych to możliwość 10,5 mln 
megawatów zaoszczędzonej energii.

Oszczędzaj i sięgaj w przyszłość 
z nową etykietą energetyczną UE.

Bosch z radością wita wprowadzenie etykiety energetycznej dla odkurzaczy. 

To zwiastun wielkiej oszczędności energii dla 210 milionów gospodarstw 

domowych w Europie. 



Skuteczność zbierania kurzu z dywanów

Wysoka klasa zbierania kurzu 
obniża ryzyko alergii i gruntownie 
czyści dywan. Im skuteczniejszy 
odkurzacz, tym łatwiej i szybciej 
zaprowadzisz porządek.
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 Jak etykieta energetyczna pomaga  wybrać odpowiedni odkurzacz.

Nazwa i znak towarowy

A B C D E F G

A B C D E F G

Klasa C

Nowa etykieta energetyczna dla odkurzaczy dostarcza najważniejszych informacji o cechach 

urządzenia umożliwiając łatwe porównanie modeli między sobą. W górnej części etykiety 

podana jest klasa efektywności energetycznej odkurzacza oraz średnie roczne zużycie 

energii. W jej dolnej części przedstawione zostały parametry mówiące o skuteczności 

zbierania kurzu, czystości wydmuchiwanego powietrza oraz poziomie hałasu.

Klasa reemisji kurzu

Czystość wydobywającego się z odkurzacza powietrza jest 
szczególnie istotna dla alergików. 

Jeśli należysz do tej grupy, szukaj odkurzaczy z reemisją kurzu 
w klasie „A“ i wysoką skutecznością fi ltra, np. z fi ltrem 
antyalergicznym HEPA 13.
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 Jak etykieta energetyczna pomaga  wybrać odpowiedni odkurzacz.

Najlepsza klasa efektywności energetycznej niekoniecznie 
oznacza wysoką skuteczność czyszczenia, dlatego należy 
także dokładnie przeanalizować dane z dolnej części 
etykiety. Zawarte tam zostały parametry dotyczące 
skuteczności odkurzania dywanów i twardych podłóg 
oraz informacje o istotnej dla komfortu użytkowania 
reemisji kurzu i hałasie.

Najistotniejszą cechą odkurzacza jest przede wszystkim 
skuteczność działania, dlatego należy zwrócić szczególną 
uwagę na klasę zbierania kurzu w dolnej części etykiety. 
Tylko modele o wysokiej skuteczności zapewniają 
satysfakcjonujące rezultaty czyszczenia dywanów 
i twardych podłóg.

Oznaczenie modelu

Skuteczność zbierania kurzu z twardych powierzchni 

Im wyższa klasa skuteczności, tym szybciej 
usuniesz brud i kurz z drewnianych powierzchni 
oraz szczelin pomiędzy płytkami lub panelami.   

Klasa A 

Nową etykietę energetyczną można wykorzystać 

jako narzędzie handlowe, które pomoże wybrać 

Konsumentowi najodpowiedniejszy odkurzacz. 

Upewnij się, że Konsument planujący zakup odkurzacza 

rozumie wskaźniki skuteczności umieszczone w dolnej 

części etykiety. Zapoznaj się z naszymi sugestiami 

odnośnie pytań, które możesz zadać Konsumentowi 

i użyj etykiety jako poradnika. 

Pomoc w znalezieniu 
odpowiedniego odkurzacza:

1. Czy w Państwa domu są alergicy?

2.  Czy zależy Państwu na dokładnym czyszczeniu 
dywanu?

3.  Czy ważne jest dla Państwa, by usunąć kurz 
ze szczelin w podłodze?

4.  Czy szukają Państwo szczególnie cichego 
odkurzacza?

Z kolejnych stron dowiesz się w jaki sposób 

odszukać na etykiecie energetycznej odpowiedzi 

na powyższe pytania. Znajdziesz propozycje, jak z jej 

pomocą dokonać wyboru najodopowiedniejszego 

odkurzacza dla każdego klienta. Pamiętaj: etykieta nie 

odpowie na wszystkie pytania dotyczące urządzenia. 

Więcej informacji o istotnych parametrach odkurzaczy 

pomocnych w sprzedaży urządzeń, znajdziesz w opisie 

naszych produktów na dalszych stronach katalogu.

Ciesz się nadchodzącą erą nowych odkurzaczy 
marki Bosch!

Przy podejmowaniu decyzji zakupowej dużą 

rolę odgrywać będzie dolna część etykiety 

energetycznej.

Średnie roczne zużycie energii

Do oszacowania przeciętnego, rocznego zużycia energii 
przyjęto średnie gospodarstwo domowe o powierzchni 87 m² 
odkurzane z częstotliwością 50 razy w ciągu roku. Wartość 
faktyczna zależy od częstotliwości użytkowania odkurzacza.

Poziom hałasu

Hałas może być uciążliwy. Odkurzacz z niższym 
poziomem hałasu, bedzie mniej dokuczliwy podczas 
domowych porządków. 

~60 dB = cicha rozmowa
~65 dB = zabawka grająca
~78 dB = przeciętny odkurzacz
>80 dB = hałas uliczny

Klasa efektywności energetycznej

Najważniejszy dla osiągnięcia dobrego poziomu wydajności 
energetycznej jest malejący wskaźnik poboru mocy.
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Nasz wzór na idealną czystość:
wysoka skuteczność, 
mniejsze zużycie energii.

Nowa generacja wydajnych i energooszczędnych odkurzaczy Bosch 

zapewnia wysoką skuteczność sprzątania.

Opracowując nową generację odkurzaczy, 
braliśmy pod uwagę wszelkie potrzeby 
konsumentów. Nasze innowacyjne 
odkurzacze doskonale radzą sobie 
z dywanami, twardym podłożem, sierścią 
oraz dużymi powierzchniami podłóg.

Już dziś Bosch oferuje szeroki wybór 
odkurzaczy z innowacyjnym systemem 
QuattroPower, doskonale wpisującym się 
w reguły nowego rynku odkurzaczy. 

Wprowadzając nowe urządzenia, Bosch 
gwarantuje wysoką skuteczność czyszczenia 
przy mniejszym zużyciu energii.

mniejsze
zużycie energii

wysoka
skuteczność 
czyszczenia
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QuattroPower System marki Bosch wyznacza nowe standardy 
wysokiej skuteczności odkurzania przy mniejszym zużyciu 
energii.

By sprostać temu zadaniu, nasi inżynierowie zoptymalizowali 
wszystkie istotne elementy urządzenia: zastosowano bardziej 
wydajny silnik, przekonstruowano i zmodyfikowano akcesoria,  
w tym wyjątkowo wydajną ssawkoszczotkę oraz innowacyjny 
worek PowerProtect. 

 

Zastosowana innowacyjna technologia PowerProtect System 
zapewnia wysoką skuteczność odkurzania nawet przy  
zapełniającym się worku. W ten sposób sprzątniesz  
wszystko szybciej i oszczędzisz swój cenny czas.
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GL-35 MoveOn 
Śmiało do przodu! Większa elastyczność, 
lepsza skuteczność, wyjątkowa estetyka.

GL-30
Wielka wydajność w niewielkiej formie.  
Szybkie i łatwe sprzątanie.

GL-45
Wyjątkowa pojemność worka na kurz
i wyjątkowa skuteczność odkurzania.

Odkurzacze workowe.
Bosch wprowadza nową generację odkurzaczy o wysokiej skuteczności  

zbierania kurzu dopasowaną do indywidualnych potrzeb.

Jakość ze znakiem „Made in Germany”
Od ponad stu lat marka Bosch jest symbolem najwyższej jakości  
i niezawodności, a nasi konstruktorzy dbają o wyjątkową funkcjonalność 
urządzeń i dopracowują do perfekcji każdy detal.
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GL-45
Wyjątkowa pojemność worka na kurz
i wyjątkowa skuteczność odkurzania.

GL-50 Free’e
Pełna mobilność – skuteczne odkurzanie
o nieograniczonym zasięgu.

GL-50 Pro
Odkurzacz HomeProfessional – profesjonalne 
rozwiązania w służbie domowego porządku.
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2

3

HiSpin Motor
Technologiczna innowacja autorstwa Bosch: 
nowy, wysoce wydajny silnik gwarantuje 
skuteczne odkurzanie przy wyjątkowo niskim 
zużyciu prądu dzięki ulepszonej konstrukcji 
łopatek wirnika.

1

Innowacyjny 
worek na kurz 
PowerProtect 
Ten wielowarstwowy worek na kurz 
gwarantuje bardzo wysoki poziom 
fi ltracji przy zachowaniu doskonałego 
przepływu powietrza. Dzięki temu 
odkurzacz utrzymuje wysoką skuteczność 
nawet przy zapełniającym się worku.

 

2
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4

Nowa, superefektywna 
ssawka
Zaprojektowana na nowo szczotka SilentClean 
Premium marki Bosch to jedna z najskuteczniejszych 
i najcichszych ssawek do odkurzania podłóg. 
Rozszerzony kanał ssący oraz dwuprzegubowe 
połączenie ssawki z rurą umożliwiają stały kontakt 
z podłożem i skuteczne zbieranie kurzu ze wszystkich 
rodzajów podłóg.

QuattroPower System marki Bosch: 
wysoka skuteczność odkurzania, 
mniejsze zużycie energii.
QuattroPower System zapewnia wysoką skuteczność odkurzania 

przy mniejszym zużyciu energii. Optymalizacji zostały poddane wszystkie 

elementy mające wpływ na poprawę skuteczności pracy urządzenia.

4Zoptymalizowana 
izolacja
Od wysoce skutecznej ssawki, poprzez rurę 
odkurzacza, worek na kurz PowerProtect 
Dustbag, aż po fi ltry powietrza – wszystkie 
te elementy są do siebie idealnie dopasowane. 
Doskonała szczelność połączeń ogranicza 
do minimum wydostawanie się powietrza 
na zewnątrz. Wysoki poziom przepływu 
powietrza ma bardzo istotny wpływ na 
skuteczność odkurzania.

3
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PowerProtect System marki Bosch:  
długotrwała wydajność  
i skuteczność odkurzania.

Duża komora na worek  
na kurz
Dużo miejsca na duże ilości kurzu.  
Worek PowerProtect Dustbag całkowicie 
wykorzystuje przestrzeń przeznaczoną  
na magazynowanie kurzu.

2 Worek na kurz  
PowerProtect Dustbag
Wielowarstwowy worek na kurz wykonany  
z materiału o dużej powierzchni filtracji. 
Pomieści mnóstwo kurzu, nie ograniczając  
przy tym intensywności przepływu powietrza.

Jedynie korzystanie z odpowiedniego worka na kurz gwarantuje utrzymanie  

wysokiej wydajności odkurzacza.

1
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3

1

PowerProtect System marki Bosch:  
długotrwała wydajność  
i skuteczność odkurzania.

3 Innowacyjny system  
filtracji
Wraz z wypełnianiem się worka maleje  
efektywność przepływu strumienia 
powietrza przez wnętrze urządzenia.  
Aby nie dopuścić do blokady przepływu 
powietrza, wyposażyliśmy nasze  
odkurzacze w specjalną, chroniącą  
silnik osłonę z filtrem.

PowerProtect System gwarantuje 
wysoką skuteczność odkurzania  
nawet wtedy, gdy zapełnia się worek. 
Duża przestrzeń pojemnika pozwala  
na równomierny rozkład kurzu. 

Bardzo skuteczny, wielowarstwowy 
worek umożliwia skuteczne odkurzanie  
nawet przy dużym zapełnieniu.

Dba o czystość dłużej, nawet przy zapełniajacym się worku

Odkurzacze workowe | 13
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PowerProtect Dustbag: oryginalne worki   na kurz marki Bosch 
zapewniają do 60% większą siłę ssania.*

Worki na kurz odgrywają istotną rolę dla wydajności odkurzacza.  

Są doskonale dopasowane do konstrukcji każdego modelu  

i spełniają wszelkie wymogi techniczne. Używanie oryginalnych  

worków gwarantuje maksymalnie wydajną pracę odkurzacza.

Nowa generacja worków:  
PowerProtect.
W porównaniu do tradycyjnych worków do odkurzaczy, 
wysokowydajne i niezwykle skuteczne worki PowerProtect 
potrafią osiągnąć aż do 60% większą siłę ssania nawet  
przy zapełniającym się worku. Wielowarstwowa struktura 
ścian wykonanego z tkaniny worka sprawia, że powierzch-
nia filtracji kurzu jest większa i może przechwycić do 50% 
więcej drobnych zanieczyszczeń. Dobra przenikalność 
chroni przed blokowaniem strumienia powietrza,  
pozwalając na jego swobodny przepływ.

Worek PowerProtect: czystość  
w wielu wymiarach
Worek PowerProtect gwarantuje utrzymanie wysokiej  
skuteczności odkurzania i zapewnia czystość powietrza  
wylotowego. Ponadto jest odporny na rozdarcia i będzie  
służył wyjątkowo długo. Dzięki idealnemu dopasowaniu  
do komory, chroni silnik przed zanieczyszczeniami  
i tym samym przedłuża żywotność urządzenia. 

Dzięki dużej powierzchni filtracyjnej worek PowerProtect  
nie zapycha się tak łatwo i utrzymuje swobodny przepływ  
powietrza wewnątrz odkurzacza. Wpływa to oczywiście  
na skuteczność odkurzania oraz czystość wydmuchiwanego 
powietrza.

Poziom zapełnienia 
worka

Tradycyjny
worek

Worek
PowerProtect

do 60 %

Siła ssania

Większa moc nawet przy zapełniającym się worku. 
Worek PowerProtect skutecznie absorbuje  
i równomiernie rozkłada kurz na całej swojej 
powierzchni.  

*  Siła ssania może ulec zmianie w zależności od typu odkurzacza i 
stopnia zapełnienia worka na kurz.
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Worki PowerProtect zapewnią odkurzaczowi najlepszą 
efektywność czyszczenia.

Pasuje do wszystkich, aktualnie 
oferowanych, modeli odkurzaczy eco**,
również tych w klasie efektywności 
energetycznej A.

Do 60% wyższa moc ssania, nawet 
przy zapełniającym się worku; 
(w porównaniu do tradycyjnych worków).

Do 50% wydłużony okres użytkowania: 
rzadsza wymiana worków, dzięki większej 
pojemności.

Wydłużona żywotność odkurzacza:
wyjątkowa szczelność i skuteczność 
fi ltracji zapewniają ochronę silnika.

Imponujący poziom fi ltracji: 99,9% 
drobinek kurzu zatrzymywanych jest 
już przez sam worek. Szczelne zamknięcie 
worka gwarantuje jego higieniczną 
wymianę.

PowerProtect Dustbag: oryginalne worki   na kurz marki Bosch 
zapewniają do 60% większą siłę ssania.*

Typ G ALL

  D
o 

60
% większa siła ssania

worek PowerProtect

 

Energia

Pojemność XXL

Wyjątkowa trwałość

Filtracja 99,9%

** Z wyjątkiem wariantów BSG8..., BSN...
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Profesjonalne rozwiązania w służbie 
domowego porządku.
Linia HomeProfessional powstała z myślą o najbardziej wymagających, 

ceniących nowatorskie rozwiązania Klientach, którzy dbają o jakość  

i efektywność urządzeń. 

Najwyższa jakość materiałów, 
wyjątkowa precyzja wykonania 

Odkurzacze HomeProfessional zwracają uwagę 
przede wszystkim piękną i solidną obudową, 
pokrytą wyjątkowo trwałym, odpornym na 
zarysowania lakierem. Każdy z elementów 
obudowy pełni istotną rolę i został dopracowany 
w najmniejszych szczegółach. Wokół boków 
odkurzacza zainstalowaliśmy specjalną listwę 
ochronną amortyzującą uderzenia AirBumperTM. 
W ten sposób zabezpieczony został przed 
uszkodzeniami nie tylko korpus urządzenia,  
ale również meble, drzwi oraz ściany Twojego 
domu. 

Ultrawytrzymały wąż  
pokryty tekstylną 
plecionką
Jest nie tylko niezwykle trwały  
i odporny na zagięcia, ale stanowi 
też prawdziwą ozdobę odkurza-
cza. Tekstylna plecionka sprawia, 
że wąż jest wyjątkowo elastyczny 
i wytrzymały na zaginanie i 
rozciąganie – nawet przy 
największym obciążeniu.

Perfekcja ukryta w szczegółach: 
4 innowacyjne kółka
Odkurzacze HomeProfessional poruszają się  
po każdym podłożu wyjątkowo lekko, cicho  
i niezwykle sprawnie. Jest to zasługą czterech 
wytrzymałych kółek osadzonych w metalowym, 
trwałym mechanizmie jezdnym. Każde kółko 
porusza się niezależnie, zapewniając urządze-
niu doskonałą skrętność. Kółka wykonane 
zostały ze specjalnego, miękkiego tworzywa, 
które dodatkowo usprawnia manewrowanie, 
chroniąc jednocześnie podłogę przed  
zarysowaniem.

4 x miękie koła
Listwy

ochronne



Czystość o nieograniczonym 
zasięgu
Dzięki odkurzaczowi Free’e marki Bosch 
sprzątanie będzie jeszcze łatwiejsze niż 
dotychczas. Konstrukcja urządzenia  
oraz długi, 12-metrowy kabel pozwalają  
na pracę w promieniu 15 metrów! Teraz  
nawet najdalsze zakamarki odkurzysz bez 
konieczności przełączania kabla do innego 
kontaktu.

Free'e dom – komfort odkurzania.
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Zmywalny filtr
HEPA

Czystość powietrza w Twoim domu
Czystość powietrza wydmuchiwanego z odkurzacza Free’e to zasługa zaawansowanych 
systemów filtracji. HEPA to najskuteczniejszy z dostępnych na rynku filtrów. Zatrzymuje 
wszelkie zanieczyszczenia, łącznie z substancjami z dymu papierosowego, roztoczami  
i zarodnikami grzybów. Zastosowany w odkurzaczu z serii Free’e filtr HEPA jest filtrem 
zmywalnym, co oznacza mniejsze koszty eksploatacji. Równie sprawnie działa worek 
filtrujący o pojemności 4,5 l z wielowarstwową włókniną filtracyjną, zatrzymującą 
prawie wszystkie cząstki zanieczyszczeń i kurzu.

Troska nie tylko o podłogę
Odkurzacz Free’e gwarantuje idealną ochronę 
mebli i ścian. Specjalne listwy AirBumper™ 
chronią meble, narożniki ścian i framugi drzwi 
przed obijaniem. Gładka, przezroczysta 
powierzchnia listew amortyzuje ewentualne 
uderzenia i nie pozostawia zarysowań.

Listwy
ochronne

Komfortowe manewrowanie 
Nasz odkurzacz to prawdziwy mistrz w 
manewrowaniu. Dzięki czterem miękkim, 
niezależnie skrętnym kółkom, gwarantuje  
pełną wielokierunkowość oraz wyjątkową 
łatwość zawracania. Odkurzacz sunie  
gładko i cicho po każdym podłożu,  
chroniąc przy tym powierzchnię podłóg. 

4 x miękie koła



Nowy ProPower 2.0.
Silniejszy z natury.
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Zmywalny filtr
HEPA

Niezrównana skuteczność na wszelkie 
potrzeby
Nowa generacja odkurzaczy Bosch z linii ProPower 2.0. sprosta 
indywidualnym oczekiwaniom nawet najbardziej wymagajacych 
Klientów. Wśród odkurzaczy ProPower są modele o bardzo dużej 
pojemności worka (5 l), modele ze specjalną szczotką do twardych 
powierzchni, z turboszczotką do dogłębnego czyszczenia dywanów 
oraz dedykowane miłośnikom zwierząt – z turboszczotką ProAnimal 
do usuwania sierści z dywanów i wykładzin. Każdy znajdzie coś dla 
siebie.

Filtr HEPA
Odkurzacze ProPower 2.0. wyposażone są w jeden z najbardziej 
skutecznych, dostępnych na rynku filtrów. Po przejściu przez filtr 
powietrze wydmuchiwane z odkurzacza jest w 99,95% wolne od 
zanieczyszczeń, w tym substancji smolistych, roztoczy, grzybów  
i wszelkich alergenów. Filtr HEPA 13 oferuje dodatkowy atut: jest 
przystosowany do mycia, co oznacza lepszą wydajność i mniejsze 
koszty użytkowania urządzenia. 
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MoveOn! 
Śmiało do przodu.

Komfort dla Ciebie, 
ochrona dla podłóg
Szczotka przeznaczona do twardych 
powierzchni nie tylko doskonale czyści, 
ale też świetnie dba o delikatne 
parkiety. Dodatkowa szczotka do 
tapicerki gwarantuje komfortowe 
odkurzanie kanap i krzeseł, a ssawka 
szczelinowa – wygodne czyszczenie 
wąskich zakamarków. 

Dla miłośników designu i funkcjonalności
Jeśli to, co piękne jest na dodatek praktyczne – można mówić o doskonałości. 
Tak jak w przypadku nowego odkurzacza MoveOn marki Bosch, który poza wysoką 
skutecznością, przekonuje także wieloma detalami łączącymi funkcjonalność 
z estetyką. Dzięki niewielkim rozmiarom i wyjątkowej zwrotności nowy MoveOn 
zmieści się wszędzie i bez trudu odkurzy wszystkie zakamarki. Wyjątkowo długi 
przewód i wąż ssący gwarantują swobodną pracę w promieniu 10 metrów. 
Piękny design, niebanalna kolorystyka i doskonale wykończone detale 
sprawiają, że odkurzanie będzie nie tylko łatwe, ale i miłe dla oka.

Praktyczne rozmiary
Moc i elegancja w niewielkiej formie: 
kompaktowa konstrukcja i niska waga 
sprawiają, że nasz odkurzacz jest nie 
tylko niebywale zwrotny, ale też bardzo 
łatwy do przechowywania.

Bezpieczne koła XXL
Duże tylne koła pokryte gumą 
gwarantują łagodne przemieszczanie 
się odkurzacza po delikatnych  
podłogach oraz bezproblemowe, 
lekkie pokonywanie wszelkich 
progów czy brzegów dywanów.

Śmiało do przodu.

Dla miłośników designu i funkcjonalności
Jeśli to, co piękne jest na dodatek praktyczne – można mówić o doskonałości. 
Tak jak w przypadku nowego odkurzacza MoveOn marki Bosch, który poza wysoką 
skutecznością, przekonuje także wieloma detalami łączącymi funkcjonalność 
z estetyką. Dzięki niewielkim rozmiarom i wyjątkowej zwrotności nowy MoveOn 
zmieści się wszędzie i bez trudu odkurzy wszystkie zakamarki. Wyjątkowo długi 
przewód i wąż ssący gwarantują swobodną pracę w promieniu 10 metrów. 
Piękny design, niebanalna kolorystyka i doskonale wykończone detale 
sprawiają, że odkurzanie będzie nie tylko łatwe, ale i miłe dla oka.



Kochamy zwierzęta, ale nie ich sierść 
w domu!

Nowa jakość, skuteczne rozwiązanie. W obecnych czasach zwierzęta są 

pełnoprawnymi mieszkańcami naszych domów. Codzienną troską ich 

właścicieli jest usuwanie sierści, gromadzącej się we wszystkich 

zakątkach mieszkania. Z przyjemnością informujemy, że mamy już 

skuteczne rozwiązanie tego uciążliwego problemu. Czas na zmiany!
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Wyzwanie czystości
Jak można złościć się na swojego pupila za to, 
że wyleguje się na dywanie czy na kanapie lub 
wciąż wchodzi i wychodzi, wnosząc do domu 
piach? Tapicerka mebli i dywany przyciągają 
ich sierść jak magnes, a skuteczne posprząta-
nie domu staje się żmudne i czasochłonne. 
Wiele odkurzaczy niezbyt dobrze radzi sobie 
z tym zadaniem. Odkurzacz Bosch BGB 45335 
ProPower 2.0.Turbo z turboszczotką ProAnimal 
rozwiąże ten problem.

Jeśli masz w domu zwierzęta
To model BGL 3A234 jest właśnie dla Ciebie. 
Oprócz innowacyjnego fi ltra Bionic posiada 
także dodatkową szczotkę do odkurzania 
sierści ProAnimalHair. Dzięki niej łatwo 
i bardzo skutecznie odkurzysz sierść zwierząt 
domowych, także z wykładzin i dywanów.



Optymalne przyleganie 
szczotki do podłoża
Łatwe i wygodne dostosowanie wysokości 
końcówki do rodzaju dywanu.

TurboDrive
Efektywne przenoszenie 
mocy ciągu powietrza 
z silnika do szczotki.

TwinBrush™
Precyzja podwójnego 
czyszczenia: czerwone 
włosie usuwa przede 
wszystkim sierść 
zwierząt, czarne – kurz.

EasyClean™
Końcówkę TwinBrush™ można zdjąć jednym 
ruchem i dokładnie wyczyścić, przywracając 
szczotce maksymalną skuteczność. 

Główne zalety odkurzacza 
BGB45335 ProPower 2.0. Turbo

 Turboszczotka  ProAnimal

  Najwyższa klasa A skuteczności 
zbierania kurzu z twardych podłóg

  System fi ltracji ze zmywalnym 
HEPA 13 polecany np. dla alergików

 Duży worek na kurz XXL 5 l

ProPower 2.0. Turbo – idealny 
dla miłośników zwierząt
Stworzyliśmy odkurzacz, który gwarantuje 
kompleksowe rozwiązanie problemów 
odkurzania sierści. Model BGB 45335 
ProPower 2.0. Turbo marki Bosch, dzięki 
niezwykle skutecznej turboszczotce ProAnimal, 
znacznie ułatwia  odkurzanie sierści. Świetna 
efektywność odkurzania, łatwość czyszczenia 
końcówek i nowoczesna technologia fi ltrowania 
pozwala zachować doskonałą czystość 
dywanów. Teraz możesz bez żadnych przeszkód 
cieszyć się swoim zwierzakiem.

1
1

2

3

2

3
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Łatwe czyszczenie
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Cicho, ciszej, ProSilence.

GL-45  ProSilence – pełna moc 
bez zakłócania spokoju
Współczesny świat jest wystarczająco głośny. Samoloty, samochody, hałaśliwa 
muzyka, czy wreszcie głośne odkurzacze nieustannie atakują nasze uszy. Jak to 
dobrze, że przynajmniej model Bosch ProSilence niesie nam ulgę od nadmiaru 
decybeli, zapewniając więcej spokoju i odpoczynku w domu. Model BGB 45331, 
dzięki nowatorskim rozwiązaniom, pracuje wyjątkowo cicho i bardzo wydajnie. 
Nie przeszkodzi sąsiadom i nie zakłóci snu Twojego dziecka, a już z pewnością 
pozwoli Ci usłyszeć dzwonek telefonu. 

Cichy przepływ powietrza
Innowacyjne rozwiązanie obiegu powietrza 
w urządzeniu gwarantuje silny i jednocześnie 
cichy przepływ powietrza przez odkurzacz. 
Również specjalny kształt przełączalnej 
szczotki rolkowej zapewnia cichą pracę 
urządzenia.

70 db (A)

Ciesz się ciszą
Poziom głośności odkurzacza zależy od dobrego 
wyciszenia silnika i dźwiękoszczelnej obudowy. 
Nawet odkurzacz może pracować bardzo cicho 
jeśli tylko zostały w nim zastosowane 
odpowiednie systemy wyciszające. Standardowa 
głośność odkurzacza to ok. 78 dB, model 
ProSilence Bosch pracuje z głośnością zaledwie 
70 dB. 

Odkurzacz
ProSilence

~ 60 
dB (A)

~ 70 
dB (A) ~ 80 

dB (A) ~ 90 
dB (A) ~ 110 

dB (A) ~ 130 
dB (A)

Tradycyjny odkurzacz 78 dB(A)

Wielowarstwowa izolacja
Nowy system izolacji akustycznej 
wewnątrz obudowy gwarantuje cichą 
pracę odkurzacza. Specjalny skład pianki 
absorbuje dźwięki powstające wewnątrz 
urządzenia.

Duża średnica 
Zwiększona o 45% średnica węża 
gwarantuje wydajny przepływ 
powietrza przez odkurzacz.
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Oddychaj czystym powietrzem.

Filtr Bionic: naturalny 
sposób redukcji zapachów
Wielu klientów skarży się na nieprzyjemny 
zapach wydobywający się z odkurzacza. 
Szczególnie silne zapachy powoduje 
zalegająca w worku odkurzacza sierść 
zwierząt domowych. Odkurzacz 
BGL3A234 z innowacyjnym fi ltrem 
Bionic skutecznie rozwiązują ten problem. 
Specjalny fi ltr zawiera cząsteczki 
klatratów – substancji występujących 
w naturze, które przełamują łańcuch 
węglowy powodujący nieprzyjemny 
zapach. Filtr Bionic jest dwukrotnie 
bardziej skuteczny od tradycyjnych 
fi ltrów z aktywnym węglem. Rezultat 
to naturalnie czyste i świeże powietrze 
w naszych domach.

Filtr Bionic

W trosce o Twoje dobre 
samopoczucie
W naszych mieszkaniach jest średnio 
5 razy więcej kurzu niż na wolnym 
powietrzu. W kurzu gromadzą się roztocza, 
które są bardzo często przyczyną alergii. 
Idealnym rozwiązaniem tego problemu 
są nowoczesne odkurzacze Bosch. 
Pochłaniają one szkodliwe pyłki, 
roztocza, zarodniki grzybów, a nawet 
dym papierosowy. 

Wielowarstwowy lider 
w filtracji
Filtr HEPA, to jeden z najskuteczniejszych 
dostępnych na rynku  fi ltrów, składa się 
z kilku warstw włókniny fi ltrującej. 
Zatrzymuje nawet najmniejsze 
zanieczyszczenia np. drobnoustroje, 
substancje smoliste, roztocza i zarodniki 
grzybów. 



Odkurzacze na każdą okazję.

Linia GL-50 Pro GL-50 Free’e

HomeProfessional – profesjonalne 
rozwiązania w służbie domowego 
porządku

Free'e – skuteczne odkurzanie 
o nieograniczonym zasięgu

Technologie Bosch gwarantujące 
wysoką skuteczność odkurzania

Klasa efektywności energetycznej A B C D E F G A B C D E F G

Klasa reemisji kurzu A B C D E F G A B C D E F G

Klasa skuteczności zbierania kurzu 
na dywanie A B C D E F G A B C D E F G

Klasa skuteczności zbierania kurzu 
na twardej podłodze A B C D E F G A B C D E F G

Poziom hałasu 74 dB(A) 75 dB(A)

Częstotliwość odkurzania
raz na tydzień lub rzadziej 
częściej niż raz w tygodniu

–
+

–
+

Wymagania
dla alergików
do szybkiego odkurzania
do dywanów
do twardych podłóg
dla właścicieli zwierząt
ciche odkurzanie
duże powierzchnie

BSGL5PRO5 
–
–
BSGL5PRO5 
–
–
BSGL5PRO5

BSGL5320
–
–
–
–
–
BSGL5320

Pojemność worka na kurz 
im większy, tym rzadziej trzeba go 
wymieniać, co przekłada się na niższe 
koszty użytkowania

4,5 l 4,5 l

Ciężar (bez wyposażenia) 5,3 kg 5,3 kg

Zasięg działania
im większy, tym rzedziej trzeba przełączać 
odkurzacz pomiędzy gniazdkami

15 m15 m 15 m
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Czy będzie to duży dom, mieszkanie, wielkie porządki, czy codzienne 

sprzątanie – z nową etykietą energetyczną zawsze znajdziesz odpowiedni 

odkurzacz, dopasowany do Twoich potrzeb.

           

GL-45 GL-35 MoveOn GL-30

Wyjątkowa pojemność worka na kurz 
i wyjątkowa skuteczność odkurzania

Idealne połączenie funkcjonalności, 
skuteczności i estetyki

Wysoka skuteczność w kompaktowej 
formie – szybkie i łatwe sprzątanie

A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F GD E F G

A B C D E F G A B C D E F G AA B C D E F G

A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G

A B C D E F G A B C D E F GD E F G A B C D E F G

70 – 75 dB(A) 78 – 7978 – 79 dB(A) 79 dB(A)

–
+

+
–

+
–

BGB45335, BGB45331, BGB45330BGB45335, BGB45331, BGB45330
–
BGB45335
BGB45335, BGB45331, BGB45330
BGB45335
BGB45331
–

–
BGL35110, BGL35127
–
BGL35127, BGL35110
–
–
–

BGL3A234, BGL3C236, BGL3A230B
BGL3B220
BGL3C236
BGL3A230B
BGL3A234
–
–

5 l 4 l 4 l

4,7 kg 4,6 kg 4,3 kg

10 m 10 m 10 m
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Odkurzacz HomeProfessional
BSGL5PRO5  

Odkurzacz GL-50 Free’e
BSGL5320

Pojemność 4,5 l

4,5 l

Zasięg 15 mZasięg 15 mZasięg 15 mZasięg 15 m
Zmywalny filtr

HEPA 4 x miękie koła
Ochronne
zderzaki

Energia

  
Klasa A

  
Klasa C

Pojemność 4,5 l

4,5 l

Zasięg 15 mZasięg 15 mZasięg 15 mZasięg 15 m
Zmywalny filtr

HEPA 4 x miękie koła
Ochronne
zderzaki

Energia

  
Klasa B

  
Klasa C

Odkurzacz HomeProfessional – profesjonalne rozwiązania w służbie domowego porządku
 –  QuattroPower System: innowacyjna technologia Bosch zapewniająca wysoką skuteczność 
odkurzania przy niskim zużyciu energii

 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013) 

 –  Wyjątkowa jakość i trwałość urządzeń z linii HomeProfessional
 –  Ekstra długi kabel i 15 m zasięg odkurzania minimalizuje potrzebę przełączania pomiędzy 
gniazdkami

 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje dodatkowe koszty 
Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku  

Pełna zwrotność. Niezwykły zasięg odkurzania. Komfortowe i szybkie czyszczenie 
wszystkich rodzajów podłóg.
 –  QuattroPower System: innowacyjna technologia Bosch zapewniająca wysoką 
skuteczność odkurzania przy niskim zużyciu energii

 –  Skuteczność odkurzania twardych podłóg w klasie B (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)

 –  Ekstra długi kabel i 15 m zasięg odkurzania minimalizuje potrzebę przełączania 
pomiędzy gniazdkami

 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje 
dodatkowe koszty. Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

Skuteczność
 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A (zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013)

 –  Skuteczność odkurzania dywanów w klasie C (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 –   W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy korzystanie 
z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 –  Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie zapełnionego 
worka bez ryzyka kontaktu z kurzem

Komfort
 –  Cicha ssawka SilentClean Premium z mocowaniem zatrzaskowym – gwarantuje bardzo wysoką 
skuteczność odkurzania

 –  Szczotka specjalnie zaprojektowana do odkurzania twardych powierzchni ze szczelinami 
i przerwami, takich jak kafelki oraz klepki podłogowe. Idealna również do odkurzania 
delikatnych podłóg parkietowych

 –  2-elementowe wyposażenie dodatkowe, zintegrowane w urządzeniu: ssawka szczelinowa, 
ssawka do tapicerki

 – Przezroczysty zderzak AirBumperTM zabezpiecza ściany i meble przed uderzeniami
 –  4 miękkie kółka obrotowe na metalowych osiach umieszczone w metalowym mechanizmie 
jezdnym

 – Obudowa lakierowana, odporna na zarysowania
 – Promień działania: 15 m
 – Pojemność worka wymiennego: 4,5 l
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt
 – Automatyczne zwijanie kabla 
 – Wyjątkowo wytrzymały wąż pokryty tekstylną plecionką
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła
 – Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome

Skuteczność
 –  Skuteczność odkurzania twardych podłóg w klasie B (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013) 

 –  Skuteczność odkurzania dywanów w klasie C (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 –  Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu 
w klasie A

 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem

  Komfort
 –  Wyjątkowo cicha, przełączalna ssawka SilentClean Premium zapewniająca skuteczne 
zbieranie kurzu

 –  2-elementowe wyposażenie dodatkowe, zintegrowane w urządzeniu: 
ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki

 –  Przezroczysty zderzak AirBumperTM   zabezpiecza ściany i meble przed uderzeniami
 – 4 miękkie, obrotowe kółka
 – Promień działania: 15 m
 – Pojemność worka wymiennego: 4,5 l
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła
 – Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome

Ciężar (bez wyposażenia): 5,3 kg Ciężar (bez wyposażenia): 5,3 kg
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Odkurzacz GL-45 ProPower 2.0. Turbo
BGB45335

Odkurzacz GL-45 ProSilence
BGB45331

Pojemność XXL Zasięg 10 m
Zmywalny filtr

HEPA Łatwe czyszczenie

  
Klasa A

  
Klasa C

Pojemność XXL Zasięg 10 m
Zmywalny filtr

HEPA 70 db (A)

Energia

  
Klasa A

  
Klasa C

 Odkurzacz ProPower 2.0. Turbo – najlepszy przyjaciel właścicieli domowych 
zwierzaków
 –  QuattroPower System: innowacyjna technologia Bosch zapewniająca wysoką 
skuteczność odkurzania przy niskim zużyciu energii

 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A (zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013) 

 –  Specjalna turboszczotka ProAnimal zapewniająca skuteczne usuwanie sierści 
z dywanów wyposażona w systemem łatwego czyszczenia szczotki – EasyClean™

 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje dodatkowe 
koszty. Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 –  Wysoka wydajność z workiem XXL dla utrzymania dłuższej skuteczności odkurzania 
i niższych kosztów eksploatacji

Odkurzacz ProSilence – wysoka skuteczność bez zakłócania spokoju. Pracuje nie 
tylko bardzo wydajnie, ale i wyjątkowo cicho
 –  QuattroPower System: innowacyjna technologia Bosch zapewniająca wysoką 
skuteczność odkurzania przy niskim zużyciu energii

 –  SilentSound System 70 dB: wyjątkowo cicha praca odkurzacza, która nie zakłóci snu 
dziecka ani nie wystraszy domowego zwierzaka

 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A (zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013) 

 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje dodatkowe 
koszty. Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 –  Wysoka wydajność z workiem XXL dla utrzymania dłuższej skuteczności odkurzania 
i niższych kosztów eksploatacji

Skuteczność
 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A (zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013)

 –  Skuteczność odkurzania dywanów w klasie C (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet 
przy zapełniającym się worku

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Higiena
 –  Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu 
w klasie A

 –  Łatwe czyszczenie turboszczotki dzięki systemowi EasyClean™
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej C

Komfort
 –  Wyjątkowo cicha, przełączalna ssawka SilentClean Premium zapewniająca skuteczne 
zbieranie kurzu

 –  Specjalna turboszczotka ProAnimal umożliwiająca bardzo skuteczne czyszczenie 
dywanów z sierści i kłaczków

 –  Specjalnie zaprojektowana szczotka do odkurzania twardych powierzchni ze szczelinami 
i przerwami, takich jak kafelki oraz klepki podłogowe. Idealna również do odkurzania 
delikatnych podłóg parkietowych

 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Promień działania: 10 m
 – Pojemność worka wymiennego XXL: 5 l
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą suwaka
 – Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome
 – 3 kółka obrotowe

Skuteczność
 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A (zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013)

 –  Skuteczność odkurzania dywanów w klasie C (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet 
przy zapełniającym się worku

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 –  Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu 
w klasie A

 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem

Komfort
 –  Cicha praca dzięki systemowi SilenceSound redukującemu szum przepływu powietrza, 
wielowarstwowej izolacji oraz specjalnie zaprojektowanemu silnikowi o niskim poziomie 
wibracji

 – Poziom głośności: 70 dB(A)
 –  Wyjątkowo cicha, przełączalna ssawka SilentClean Premium zapewniająca skuteczne 
zbieranie kurzu

 –  Specjalnie zaprojektowana szczotka do odkurzania twardych powierzchni ze szczelinami 
i przerwami, takich jak kafelki oraz klepki podłogowe. Idealna również do odkurzania 
delikatnych podłóg parkietowych

 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Promień działania: 10 m
 – Pojemność worka wymiennego XXL: 5 l
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą suwaka
 – Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome
 – 3 kółka obrotowe

Ciężar (bez wyposażenia): 4,7 kg Ciężar (bez wyposażenia): 4,7 kg
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Odkurzacz GL-45 ProPower 2.0,
BGB45330

Odkurzacz MoveOn
BGL35127

Pojemność XXL Zasięg 10 m
Zmywalny filtr

HEPA

Energia

  
Klasa A

  
Klasa C     

Pojemność 4 l

4 l

Zasięg 10 m
Kompaktowy 

rozmiar

Energia

  
Klasa B  

Odkurzacz o wyjątkowej pojemności worka na kurz i wyjątkowej skuteczności odkurzania
 –  QuattroPower System: innowacyjna technologia Bosch zapewniająca wysoką skuteczność 
odkurzania przy niskim zużyciu energii

 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A (zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013) 

 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje dodatkowe koszty 
Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 –  Wysoka wydajność z workiem XXL dla utrzymania dłuższej skuteczności odkurzania i niższych 
kosztów eksploatacji

Odkurzacz MoveOn: idealne połączenie funkcjonalności, efektywności i estetyki
 –  Wysoka skuteczność odkurzania – porównywalna z odkurzaczami o mocy 2200 W* – 
przy znacznie niższym poborze energii elektrycznej

 –  Skuteczność odkurzania twardych podłóg w klasie B (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)

 – Klasa efektywności energetycznej A
 – W zestawie 5 wymiennych worków – mniejsze koszty użytkowania
 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 – Rzadsza wymiana i mniejsze koszty dzięki dużej pojemności worka na kurz 4 l

Skuteczność
 –  Najwyższa klasa skuteczności zbierania kurzu z twardych podłóg: A (zgodnie z etykietą 
energetyczną EU Nr 665/2013) 

 –  Skuteczność odkurzania dywanów w klasie C (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet 
przy zapełniającym się worku

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy korzystanie 
z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 – Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem 

Komfort
 –  Wyjątkowo cicha, przełączalna ssawka SilentClean Premium zapewniająca skuteczne 
zbieranie kurzu

 –  Specjalnie zaprojektowana szczotka do odkurzania twardych powierzchni ze szczelinami 
i przerwami, takich jak kafelki oraz klepki podłogowe. Idealna również do odkurzania 
delikatnych podłóg parkietowych

 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Promień działania: 10 m
 – Pojemność worka wymiennego XXL: 5 l
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą suwaka
 – Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome
 – 3 kółka obrotowe

Skuteczność
 –  Nowy, innowacyjny silnik wysokoobrotowy HiSpin Motor ze specjalnie 
wyprofilowanymi łopatkami wirnika, które gwarantują wysoką skuteczność 
zbierania kurzu przy niskim zużyciu energii

 –  Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet 
przy zapełniającym się worku. Wystarczają na dłużej – mniejsze koszty

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 –  Higieniczny mikrofiltr dla czystości wydmuchiwanego powietrza. Osiąga klasę reemisji 
kurzu B

 – 5 wymiennych worków gratis
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem

Komfort
 –  Przełączalna szczotka rolkowa
 –  Specjalnie zaprojektowana szczotka do odkurzania twardych powierzchni 
ze szczelinami i przerwami, takich jak kafelki oraz klepki podłogowe. Idealna również 
do odkurzania delikatnych podłóg parkietowych

 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Bardzo duże i miękkie kółka chronią podłogę przed zarysowaniem
 – Promień działania: 10 m
 – Pojemność worka wymiennego: 4 l
 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła
 – Elektroniczny wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome

Ciężar: 4,7 kg (bez wyposażenia) Ciężar: 4,6 kg (bez wyposażenia)
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*  Skuteczność zbierania kurzu z dywanu i twardej podłogi w porównaniu do BSG62200 
(pomiar zgodny z IEC 60312-1: 2011-11)
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Odkurzacz MoveOn
BGL35110

Odkurzacz GL-30 ProAnimalHair
BGL3A234

Pojemność 4 l

4 l

Zasięg 10 m
Kompaktowy 

rozmiar

Energia

 

Pojemność 4 l

4 l

Zasięg 10 m
Zmywalny filtr

HEPA 4 x miękie koła
Kompaktowy 

rozmiar Lekki

Energia

Filtr Bionic  

 Odkurzacz MoveOn: idealne połączenie funkcjonalności, efektywności i estetyki
 –  Wysoka skuteczność odkurzania – porównywalna z odkurzaczami o mocy 2200 W* – 
przy znacznie niższym poborze energii elektrycznej

 –  Klasa efektywności energetycznej A
 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 –   Rzadsza wymiana i mniejsze koszty dzięki dużej pojemności worka na kurz 4 l

Wysoka skuteczność w poręcznym formacie gwarantuje szybkie i łatwe odkurzanie 
sierści zwierząt
 –  Imponująca skuteczność odkurzania - porównywalna z odkurzaczami o mocy 2400 W* – 
przy znacznie niższym poborze energii elektrycznej

 –  Specjalna szczotka dla właścicieli zwierząt: zaprojektowana do gruntownego czyszczenia 
sierści z dywanu

 –  Redukcja nieprzyjemnych zapachów z lekkim, naturalnym akcentem zapachowym dzięki 
innowacyjnemu filtrowi Bionic

 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje dodatkowe 
koszty. Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

 – Rzadsza wymiana i mniejsze koszty dzięki dużej pojemności worka na kurz 4 l

Skuteczność
 –  Nowy, innowacyjny silnik wysokoobrotowy HiSpin Motor ze specjalnie wyprofilowanymi 
łopatkami wirnika, które gwarantują wysoką skuteczność zbierania kurzu przy niskim 
zużyciu energii

 –  Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet 
przy zapełniającym się worku. Wystarczają na dłużej – mniejsze koszty

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 – Higieniczny mikrofiltr dla czystości wydmuchiwanego powietrza. Osiąga klasę reemisji 

kurzu B
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem 

Komfort
 – Przełączalna szczotka rolkowa
 –  Specjalnie zaprojektowana szczotka do odkurzania twardych powierzchni ze szczelinami 
i przerwami, takich jak kafelki oraz klepki podłogowe. Idealna również do odkurzania 
delikatnych podłóg parkietowych

 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Bardzo duże i miękkie kółka chronią podłogę przed zarysowaniem
 – Promień działania: 10 m
 – Pojemność worka wymiennego: 4 l
 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła
 – Wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome

Skuteczność
 –  Nowy, innowacyjny silnik wysokoobrotowy HiSpin Motor ze specjalnie wyprofilowanymi 
łopatkami wirnika, które gwarantują wysoką skuteczność zbierania kurzu przy niskim zużyciu 
energii

 –  Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet przy zapełniającym 
się worku. Wystarczają na dłużej – mniejsze koszty

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 –  Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu 
w klasie A

 – Filtr Bionic – naturalny sposób na redukcję zapachów 
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem 

Komfort
 – Przełączalna szczotka rolkowa
 –  Dodatkowa szczotka do gruntownego usuwania sierści z podłóg 
(szer. pow. ssania 290 mm) – niezawodna zarówno przy sierści kota, jak i psa

 – 4 miękkie, obrotowe kółka
 – Promień działania: 10 m
 – Pojemność worka wymiennego: 4 l
 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła
 – Wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome

Ciężar: 4,6 kg (bez wyposażenia) Ciężar: 4,3 kg (bez wyposażenia)
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*  Skuteczność zbierania kurzu z dywanu i twardej podłogi w porównaniu do BSG62200 
(pomiar zgodny z IEC 60312-1: 2011-11)

*  Skuteczność zbierania kurzu z dywanu i twardej podłogi w porównaniu do BGL32400 
(pomiar zgodny z IEC 60312-1: 2011-11)
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Odkurzacz GL-30 ProPower 2.0.
BGL3C236

Odkurzacz GL-30 ProPower 2.0.
BGL3A230B

Pojemność 4 l

4 l

Zasięg 10 m
Zmywalny filtr

HEPA 4 x miękie koła
Kompaktowy 

rozmiar Lekki Turboszczotka Pojemność 4 l

4 l

Zasięg 10 m
Zmywalny filtr

HEPA 4 x miękie koła
Kompaktowy 

rozmiar Lekki

Energia

  
Klasa B  

Wysoka skuteczność w poręcznym formacie gwarantuje szybkie i łatwe odkurzanie
 –  Imponująca skuteczność odkurzania – porównywalna z odkurzaczami o mocy 2500 W* – przy 
znacznie niższym poborze energii elektrycznej

 –  Turboszczotka dla ekstra-dokładnych rezultatów odkurzania dywanów 
 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje dodatkowe koszty 
Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku

Wysoka skuteczność w poręcznym formacie gwarantuje szybkie i łatwe odkurzanie   
 –  Skuteczność odkurzania twardych podłóg w klasie B (zgodnie z etykietą energetyczną 
EU Nr 665/2013)  

 –   Imponująca skuteczność odkurzania – porównywalna z odkurzaczami 
o mocy 2500 W* – przy znacznie niższym poborze energii elektrycznej  

 –   Specjalnie zaprojektowana szczotka do odkurzania twardych powierzchni 
ze szczelinami i przerwami, takich jak kafelki oraz klepki podłogowe. Idealna również 
do odkurzania delikatnych podłóg parkietowych  

 –  Filtr HEPA 13: idealny dla alergików i na dodatek jest zmywalny, co eliminuje 
dodatkowe koszty. Umożliwia również osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A  

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku  

Skuteczność
 –  Nowy, innowacyjny silnik wysokoobrotowy HiSpin Motor ze specjalnie wyprofilowanymi 
łopatkami wirnika, które gwarantują wysoką skuteczność zbierania kurzu przy niskim zużyciu 
energii

 –  Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet przy zapełniającym się 
worku. Wystarczają na dłużej – mniejsze koszty

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy korzystanie 
z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej C

Higiena
 – Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem 

Komfort
 – Przełączalna szczotka rolkowa  
 – Turboszczotka
 – 4 miękkie, obrotowe kółka  
 – Promień działania: 10 m  
 – Pojemność worka wymiennego: 4 l  
 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki  
 – Rura teleskopowa  
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt   
 – Automatyczne zwijanie kabla  
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła  
 – Wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz  
 – Parkowanie pionowe i poziome  

Skuteczność
 –  Nowy, innowacyjny silnik wysokoobrotowy HiSpin Motor ze specjalnie 
wyprofilowanymi łopatkami wirnika, które gwarantują wysoką skuteczność zbierania 
kurzu przy niskim zużyciu energii

 –  Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku. Wystarczają na dłużej – mniejsze koszty

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej A

Higiena
 –  Zmywalny filtr HEPA 13: idealny dla alergików. Umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu 
w klasie A

 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem 

Komfort
 –  Przełączalna szczotka rolkowa
 –  Szczotka do twardych podłóg. Odpowiednia do odkurzania np. delikatnych parkietów.
 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – 4 miękkie, obrotowe kółka
 – Promień działania: 10 m
 – Pojemność worka wymiennego: 4 l
 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki
 – Rura teleskopowa
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt 
 – Automatyczne zwijanie kabla
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła
 – Wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz
 – Parkowanie pionowe i poziome

Ciężar: 4,3 kg (bez wyposażenia) Ciężar: 4,3 kg (bez wyposażenia)
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*  Skuteczność zbierania kurzu z dywanu i twardej podłogi w porównaniu do BGL32510 
(pomiar zgodny z IEC 60312-1: 2011-11)

*  Skuteczność zbierania kurzu z dywanu i twardej podłogi w porównaniu do BGL32510 
(pomiar zgodny z IEC 60312-1: 2011-11)
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Odkurzacz GL-30
BGL3B220

Pojemność 4 l

4 l

Zasięg 10 m 4 x miękie koła
Kompaktowy 

rozmiar Lekki

Wysoka skuteczność w poręcznym formacie gwarantuje szybkie i łatwe odkurzanie  
 –  Imponująca skuteczność odkurzania – porównywalna z odkurzaczami o mocy 2400 W*– 
przy znacznie niższym poborze energii elektrycznej  

 –  Higieniczny filtr PureAir: skutecznie oczyszcza wydmuchiwane powietrze umożliwiając 
osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A  

 –  System PowerProtect: gwarantuje długotrwałą skuteczność odkurzania nawet przy 
zapełniającym się worku  

 –  Łatwe przechowywanie i obsługa dzięki super-lekkiej i kompaktowej obudowie (4,3 kg)  
 – Rzadsza wymiana i mniejsze koszty dzięki dużej pojemności worka na kurz 4 l  

Skuteczność
 –  Nowy, innowacyjny silnik wysokoobrotowy HiSpin Motor ze specjalnie wyprofilowanymi 
łopatkami wirnika, które gwarantują wysoką skuteczność zbierania kurzu przy niskim 
zużyciu energii

 –  Worki PowerProtect gwarantują wysoką skuteczność odkurzania nawet 
przy zapełniającym się worku. Wystarczają na dłużej – mniejsze koszty

 –  W celu utrzymywania wysokich parametrów naszych odkurzaczy rekomendujemy 
korzystanie z worków na kurz PowerProtect Typ G ALL (BBZ41FGALL)

Efektywność energetyczna
 – Klasa efektywności energetycznej B

Higiena
 –  Higieniczny filtr PureAir umożliwia osiągnięcie reemisji kurzu w klasie A
 –  Wymienne worki PowerProtect typ G ALL z zamknięciem, które umożliwia wyjęcie 
zapełnionego worka bez ryzyka kontaktu z kurzem 

Komfort
 – Przełączalna szczotka rolkowa  
 – 4 miękkie, obrotowe kółka  
 – Promień działania: 10 m  
 – Pojemność worka wymiennego: 4 l  
 – Ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki  
 – Rura teleskopowa  
 – Wygodny, ergonomiczny uchwyt   
 – Automatyczne zwijanie kabla  
 – Elektroniczna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła  
 – Wskaźnik konieczności wymiany worka na kurz  
 – Parkowanie pionowe i poziome  

Ciężar: 4,3 kg (bez wyposażenia)

Typ G ALL
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o 
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*  Skuteczność zbierania kurzu z dywanu i twardej podłogi w porównaniu do BGL32400 
(pomiar zgodny z IEC 60312-1: 2011-11)
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Elektroszczotka
Odkurzacz wyposażony jest 
w elektroszczotkę, dzięki której 
łatwo i szybko usuniesz brud. 

 

Odkurzacz bezprzewodowy
Odkurzacz MOVE 2 w 1 to dwa 
urządzenia przystosowane do wspólnego 
przechowywania: odkurzacz kolumnowy 
oraz ręczny, łatwy w manipulacji, 
niewielki odkurzacz akumulatorowy. 
Odkurzacz bezprzewodowy to wygoda 
odkurzania w każdych warunkach.

 

 

Składana rączka
Odkurzacz utrzymuje pion także 
ze złożonym uchwytem, co ułatwia 
przechowywanie go w szafce lub 
wnęce.

Wyjmowalny odkurzacz 
akumulatorowy
Gotowy do pracy zawsze,
gdy go potrzebujesz, doskonale 
nadaje się do odkurzania kanap 
i foteli, zarówno w domu, jak 
i w samochodzie.

 

MOVE 2 w 1 – dodatkowa 
pomoc pod ręką.

MOVE 2 w 1 stanowi wyjątkowo wygodne uzupełnienie klasycznego 

domowego odkurzacza. Bez trudu dotrze do najmniejszych zakamarków. 

Jest bardzo poręczny i doskonale nadaje się do odkurzania drobnych 

zabrudzeń.
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Bezprzewodowy odkurzacz akumulatorowy 2 w 1

BBHMOVE4 BBHMOVE5 BBHMOVE6

Bezprzewodowy odkurzacz MOVE 2 w 1: wyjątkowe połączenie odkurzacza ręcznego i odkurzacza kolumnowego w poręcznym, 
łatwym w użyciu urządzeniu – wygoda odkurzania w każdych warunkach 
–  Bardzo poręczny i doskonale nadaje się do odkurzania drobnych zabrudzeń
–  Dwa stopnie mocy: dzięki regulacji poziomu mocy można dostosować tryb pracy odkurzacza do rodzaju czyszczonej powierzchni
–  Wyjmowany odkurzacz akumulatorowy: gotowy do pracy zawsze, gdy go potrzebujesz. Doskonale nadaje się do odkurzania kanap i foteli, 

zarówno w domu, jak i w samochodzie
–  Składana rączka: odkurzacz utrzymuje pion także ze złożonym uchwytem, co ułatwia jego przechowywanie

Komfort
–  Odkurzacz 2 w 1: akumulatorowy i kolumnowy z elektroszczotką
–  2 stopnie mocy
–  Oszczędność przestrzeni dzięki składanej konstrukcji
–  Elektroszczotka
–  Pojemność zbiornika na kurz: 300 ml
–  Super mocna i trwała bateria Ni-MH. Lepsza wydajność, przyjazna dla środowiska
–  Filtr zmywalny – możliwość czyszczenia pod wodą
–  Odkurzacz można postawić w pionie bez konieczności oparcia lub podłączenia do stacji dokującej
– Stacja dokująca z możliwością montażu na podłodze lub ścianie
– Maksymalny czas pracy: 36 min
– Wymiary: 1130 x 255 x 200 mm

Kolor: beżowy/metalik; czekoladowy/metalik; granatowy/metalik

Ciężar (bez wyposażenia): 3,2  kg
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Symbole zastosowanych rozwiązań.

QuattroPower System: zapewnia wysoką 
skuteczność odkurzania przy niskim zużyciu energii, 
dzięki innowacyjnym modyfikacjom silnika, systemu 
uszczelnień, ssawek oraz worków na kurz. 

PowerProtect System: utrzymuje wysoką 
skuteczność odkurzania wraz z napełniającym się 
workiem na kurz.

HiSpin Motor: nowy, wydajny silnik gwarantujący 
wysoką efektywność odkurzania przy niewielkim 
zużyciu energii.

Energia Klasa efektywności energetycznej: określa 
efektywność energetyczną odkurzacza w skali  
od najwyższej A do najniższej G (wg norm 
rozporządzenia UE 665/2013).

Klasa  
skuteczności 

Klasa skuteczności odkurzania twardych podłóg: 
określa dokładność zbierania kurzu z posadzek i 
parkietów w skali od najwyższej A do najniższej G 
(wg norm rozporządzenia UE 665/2013).

Klasa
skuteczności 

Klasa skuteczności odkurzania dywanów:  
określa dokładność zbierania kurzu z dywanów  
w skali od najwyższej A do najniższej G (wg norm 
rozporządzenia UE 665/2013).

Zmywalny filtr
HEPA        

Zmywalny filtr HEPA: gwarantuje przedłużenie 
żywotności i skutecznego działania filtra dzięki 
możliwości czyszczenia pod strumieniem wody. 
Rzadsza wymiana filtra = mniejszy koszt.

Filtr Bionic

Filtr Bionic: dba o czysty, neutralny zapach 
powietrza wylotowego. Redukuje nieprzyjemne 
zapachy z zassanych zanieczyszczeń.

70 db (A)

Poziom hałasu: określa natężenie dźwięku 
emitowanego przez urządzenie przy odkurzaniu  
z maksymalną mocą.

Pojemność XXL

Pojemność XXL: worki o dużej pojemności 5 l 
pozwalają dłużej korzystać z odkurzacza bez 
konieczności wymiany worka. Rzadsza wymiana   
= mniejszy koszt.

Pojemność 4 l

4 l

Pojemność 4 l: worki o pojemności 4 litrów 
pozwalają na rzadszą ich wymianę, a co za tym 
idzie, redukują koszty związane z zakupem  
nowych worków.

Akcesoria

Akcesoria: dodatkowe ssawki ułatwiające 
odkurzanie trudnodostępnych szczelin oraz 
tapicerki mebli.

Parkiet

Parkiet: specjalna szczotka z naturalnym włosiem 
przeznaczona do czyszczenia twardych podłóg,  
w tym również delikatnych, drewnianych parkietów.

Turboszczotka

Turboszczotka: specjalna szczotka wprawiana  
w ruch obrotowy przez przepływające powietrze. 
Ułatwia skuteczne, dogłębne czyszczenie dywanów.

ProAnimal: specjalna turboszczotka ProAnimal, 
która dogłębnie czyści dywany usuwając z nich 
sierść zwierząt domowych. Zapewnia również  
łatwe czyszczenie.

ProAnimal Hair: dedykowana miłośnikom zwierząt 
domowych szeroka szczotka do usuwania sierści z 
wykładzin i dywanów, z dwoma, welurowymi 
paskami.



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

3 000 x

Test zwijania:
Aby automatyka zwijania przewodu działała naprawdę 
bezawaryjnie, zwijamy go co najmniej 3 000 razy.

45 000 x

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

6.000 x

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

50.000 x

Test zginania:
Zanim rura odkurzacza będzie mogła odkurzać nasz 
dom, musi wytrzymać bez uszkodzeń co najmniej 
50 000 zgięć przy obciążeniu 2 kg.

6 x

Test wytrzymałości:
Wiemy, że wypadki się zdarzają, dlatego obudowa 
odkurzacza musi bez szwanku przetrwać 6 upadków.

500 km

Test 500 km:
Nasze szczotki muszą uprawiać sporty ekstremalne: 
ich zadanie to odkurzyć bezawaryjnie 500 km.
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Jakość ze znakiem „Made in Germany”
Od ponad stu lat marka Bosch jest symbolem najwyższej jakości 
i niezawodności, a nasi konstruktorzy dbają o wyjątkową 
funkcjonalność urządzeń i dopracowują do perfekcji każdy detal.

Symbole zastosowanych rozwiązań.

Łatwe czyszczenie

Łatwe czyszczenie: specjalna konstrukcja 
turboszczotki ProAnimal umożliwia łatwe 
wysunięcie i dokładne oczyszczenie wewnętrznej 
szczotki.

Kompaktowy 
rozmiar

Kompaktowy rozmiar: niewielkie wymiary 
odkurzacza zapewniają poręczne użytkowanie 
oraz łatwe przechowywanie.

Lekki

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

Zasięg 15 mZasięg 15 mZasięg 15 mZasięg 15 m

Zasięg 15 m: duży zasięg przewodu umożliwia 
ciągłość odkurzania bez konieczności przełączania 
urządzenia do kolejnych gniazdek. 

Listwy
ochronne

Listwy ochronne: umieszczone na bokach obudowy 
listwy amortyzują uderzenia, zabezpieczając meble, 
drzwi oraz ściany przed uszkodzeniami. 

4 x miękie koła

4 miękkie koła: cztery niezależne kółka z miękkiego 
tworzywa usprawniają manewrowanie, chroniąc 
jednocześnie podłogę przed zarysowaniem.

Typ G ALL

  D
o 

60
% większa siła ssania

W
orki PowerProtect

 

Typ G ALL: wymienne worki PowerProtect 
zapewniają do 60% większą siłę ssania nawet przy 
dużym zapełnieniu kurzem. Pasują do wszystkich 
odkurzaczy eco Bosch (z wyjątkiem wariantów 
BSG8 i BSN).

Green Technology Inside: oznakowanie 
wyróżniające urządzenia o niskim, przyjaznym 
środowisku zużyciu energii.



Nowa etykieta energetyczna UE.

czyli łatwe i szybkie porównanie  parametrów odkurzaczy.
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Zgodnie z wymogami ekoprojektu 
moc znamionowa przyszłych 
odkurzaczy musi być mniejsza 
niż 1600 W. Wyznaczono również 
minimalne parametry efektywności 
odkurzania. Od września 2017 roku 
wymagania stawiane odkurzaczom 
zostaną ponownie zaostrzone.

    Obowiązuje od września 2014

Klasa skuteczności odkurzania 
twardych podłóg 
Na podstawie wystandaryzowanego 
testu opisuje efektywność 
odkurzania szczeliny w twardej 
powierzchni wypełnionej kurzem.

Dolna część etykiety zawiera najistotniejsze 
cechy odkurzacza z punktu widzenia konsumenta 
podejmującego decyzję zakupową. 

Nazwa dostawcy / marka 

Symbol modelu

Klasa efektywności energetycznej
Kolorowe strzałki służą do odróżnie-
nia efektywności energetycznej 
urządzeń: ciemnozielony wskazuje 
na bardzo energooszczędny produkt, 
a czerwony na najmniej oszczędny. 
Największy wpływ na poprawę klasy 
efektywności energetycznej ma 
malejąca moc urządzenia [W]. 
Efektywność odkurzania nieznacznie 
wpływa na ten parametr.

Poziom hałasu 
Stopień głośności odkurzacza 
wyrażony w decybelach: dB(A).

Średnie roczne zużycie energii 
Obliczone dla przeciętnego 
gospodarstwa domowego o pow. 
87 m², z częstotliwością odkurzania 
50 razy w roku.

Klasa reemisji kurzu 
Opisuje stopień czystości 
powietrza wydmuchiwanego 
z odkurzacza.

Klasa skuteczności odkurzania 
dywanów
Opisuje efektywność zbierania 
kurzu z dywanu na podstawie 
wystandaryzowanego testu.
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