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שואבי האבק של בוש

מציגים עוצמת שאיבה חזקה במיוחד ,ביצועים גבוהים בכל
פעולה ומגוון אביזרים נלווים לשימוש בכל מקום בבית
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שואב אבק

4

בוש Unlimited

שואב ללא הגבלה של זמן בכל מקום בבית ועם מגוון אביזרים

עוצמת שאיבה חזקה במיוחד
שואב האבק של בוש מצוייד במנוע דיגיטלי
עוצמתי ושקט במיוחד ,יחד עם מברשת
טורבו חובטת ,אשר מנקה ביסודיות את
כל סוגי הרצפות ,שטיחים וריפודים
ובזכותה תגיעו לניקיון מושלם בקלות
ובמהירות.
גמישות מקסימלית
שואב האבק של בוש ,מגיע עם מערכת
אביזרים מלאה ,כדי שתוכלו לשאוב על
מגוון משטחים בבית ,במשרד או ברכב,
קיימת גם גרסה ייחודית המותאמת לבתים
עם בעלי חיים.
זמן עבודה ללא הגבלה
זוג סוללות נשלפות בשילוב עם המטען
המהיר הייחודי של בוש ,המאפשרות לך
לעבוד ללא הגבלה*

Power for ALL System

סוללה  A3 ,V18המתאימה גם לכלי עבודה
אלחוטיים של בוש לבית ולגינה

* העבודה ללא הגבלה בעוצמה רגילה מתאפשרת הודות לשימוש במטען המהיר הייחודי של בוש עם  2סוללות  ,3.0Ah Bosch Power for ALLכאשר אחת בשימוש והשנייה בהטענה

שואבי אבק אלחוטיים
BCS1ULTD

Ultralight

בקטגוריית
שואבי אבק אלחוטיים

מק"ט4242005104055 :
כסוף

לצפייה בסרטון
סרקו את הקוד

 - Unlimitedשואב אבק אלחוטי חובט

זמן הפעלה לסוללה בודדת:
עד  60דקות בעוצמה רגילה ללא מברשת טורבו חשמלית
עד  45דקות בעוצמה רגילה עם מברשת טורבו חשמלית
עד  7דקות במצב טורבו עם מברשת טורבו חשמלית

זמן עבודה ללא הגבלה :זוג סוללות נשלפות בשילוב עם המטען המהיר
הייחודי של בוש המאפשרות לך לעבוד ללא הגבלה*
 :Power for ALL Systemמגיע עם  2סוללות  18Vנשלפות ,המתאימות
גם לכלי העבודה האלחוטיים של בוש לבית ולגינה

ניקוי קל ומהיר של הפילטר עם מערכת  - RotationCleanללא צורך בשטיפה
קל לשימוש  -הוצאה וריקון של מיכל האבק בקלות רבה

לנקות בכל מקום בבית :בעזרת ערכת האביזרים המצורפת ,ניתן לנקות
בכל מקום מהתקרה ועד הרצפה ואפילו ברכב

קל לאחסון :ניתן לאחסן בעמדת הטעינה את כל האביזרים הנלווים
בקלות ובנוחות

ניתן לשאוב בקלות ובמהירות ,גם ללא אביזרים

נפח מיכל לאיסוף אבק 0.4 :ליטר ,משקל (מוכן לפעולה ,כולל צינור ואביזר) 2.9 :ק"ג

 - DigitalSpin Motorמנוע דיגיטלי עוצמתי במיוחד ,קומפקטי ,קל משקל
ואורך חיים ארוך
מטען מהיר ייחודי של בוש ,המטעין את הסוללה במלואה בכ 60-דקות
 :Lifetime filter materialפילטר היגייני בשילוב עם טכנולוגיית Pure Air

לניקוי אוויר הפליטה

מערכת קלה לניקוי :ניתן להסיר ולנקות את מברשת הטורבו בקלות רבה
וללא מאמץ

אביזרים נלווים:
• - AllFloor HighPower Brushמברשת טורבו חשמלית אשר מנקה ביסודיות
את כל סוגי הרצפות והשטיחים
•אביזר גמיש לניקוי פינות ומסילות
•אביזר  2ב  1-לניקוי ריפודים ורהיטים עדינים
•מטען מהיר ייחודי לבוש
•עמדת טעינה לתלייה על הקיר ,עם מקום לאחסון כל האביזרים הנלווים
•זוג סוללות Power for ALL System ,3A 18V

₪ 2,990
* העבודה ללא הגבלה בעוצמה רגילה מתאפשרת הודות לשימוש במטען המהיר הייחודי של בוש עם  2סוללות  ,3.0Ah Bosch Power for ALLכאשר אחת בשימוש והשנייה בהטענה

המחירים כוללים מע"מ

5

בוש  -מחירון מוצרים קטנים מומלץ לצרכן www.bosch-home.co.il | 1.3.2019 -

שואבי אבק אלחוטיים

BBS1ZOO

מותאם לבעלי חיות מחמד
עם מברשת חשמלית  ProAnimalהחדישה
לתוצאות ניקוי מעולות ניתן לשאוב אבק בכל מקום
בבית ללא מגבלות  -מסביב ומתחת לרהיטים,
מדרגות ,ספות ,מזרונים ,ריפודי רכב ,פינות ומסילות

Ultralight

בקטגוריית
שואבי אבק אלחוטיים

מק"ט4242005137282 :
אדום
 - Unlimited ProAnimalשואב אבק אלחוטי חובט ,המותאם לבעלי חיות מחמד

לצפייה בסרטון
סרקו את הקוד
 - DigitalSpin Motorמנוע דיגיטלי עוצמתי במיוחד ,קומפקטי ,קל משקל
ואורך חיים ארוך

 :Power for ALL Systemסוללה  18Vנשלפת ,המתאימה גם לכלי העבודה
האלחוטיים של בוש לבית ולגינה

קל לשימוש  -הוצאה וריקון של מיכל האבק בקלות רבה

לנקות בכל מקום בבית :בעזרת ערכת האביזרים המצורפת ,ניתן לנקות
בכל מקום מהתקרה ועד הרצפה ואפילו ברכב

 :Lifetime filter materialפילטר היגייני בשילוב עם טכנולוגיית  Pure Airלניקוי
אוויר הפליטה

ניתן לשאוב בקלות ובמהירות ,גם ללא אביזרים
מותאם לבעלי חיות מחמד :נוחות מקסימאלית וניקיון מהיר יותר עד30%-
וללא כבל חשמלי**
אפשרות טעינה מהירה :טעינה מלאה של הסוללה בכ 5-שעות באמצעות
תחנת העגינה או טעינה מהירה במיוחד באמצעות מטען מהיר ייחודי
של בוש ,המטעין את הסוללה במלואה בכ 60-דקות (המטען ניתן לרכישה
בנפרד )BHZUC18N
מערכת קלה לניקוי :ניתן להסיר ולנקות את מברשת הטורבו בקלות רבה
וללא מאמץ

זמן הפעלה לסוללה בודדת:
עד  60דקות בעוצמה רגילה ללא מברשת טורבו חשמלית
עד  45דקות בעוצמה רגילה עם מברשת טורבו חשמלית
עד  7דקות במצב טורבו עם מברשת טורבו חשמלית
ניקוי קל ומהיר של הפילטר עם מערכת  - RotationCleanללא צורך בשטיפה
קל לאחסון :ניתן לאחסן בעמדת הטעינה את כל האביזרים הנלווים
בקלות ובנוחות
נפח מיכל לאיסוף אבק 0.4 :ליטר ,משקל (מוכן לפעולה ,כולל צינור ואביזר) 2.9 :ק"ג

אביזרים נלווים:
• :ProAnimalמברשת טורבו חשמלית (חובטת) ,אשר פותחה במיוחד לשאיבת
שערות בעלי חיים בקלות ומנקה ביסודיות את כל סוגי הרצפות והשטיחים
• :ProAnimal miniמברשת מיני טורבו חשמלית (חובטת) ,אשר פותחה
במיוחד לשאיבת שערות בעלי חיים בקלות מריפודים ,מזרונים ואפילו
ברכב .לתוצאות ניקוי מושלמות גם ממקומות שקשה להגיע אליהם
•זוג מברשות להחלפה המיועדות במיוחד לאיסוף שערות בעלי חיים,
המתאימות למברשת הטורבו ומברשת המיני טורבו
• - AirFresh Pearlsמארז פניני ריח חד-פעמיות ,שבזכותן האוויר הנפלט
חזרה לחדר מנוטרל מהריחות הרעים היוצאים משערות בעלי החיים שנאספו
(ניתן לרכישה חוזרת )BBZAFPRLPT
•אביזר לניקוי ריפודים  : XXLרחב במיוחד לשאיבה מהירה יותר של ספות
וריפודים
•אביזר גמיש לניקוי פינות ומסילות
•אביזר  2ב  1-לניקוי ריפודים ורהיטים עדינים
•עמדת טעינה לתלייה על הקיר ,עם מקום לאחסון כל האביזרים הנלווים
•סוללת Power for ALL System ,3A 18V

₪ 2,990
** בהשוואה לשואב אבק רגיל של בוש עם מברשת טורבו  - BGL3A315איסוף אבק משטיח ופרקט עם חריצים לפי תקן אירופאי  EN 60312ואיסוף של סיבים משטיח לפי תקן אירופאי IEC 60312-1
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BCS1ALL

Ultralight

בקטגוריית
שואבי אבק אלחוטיים

מק"ט4242005076932 :
לבן

לצפייה בסרטון
סרקו את הקוד

 - Unlimitedשואב אבק אלחוטי חובט

 :Lifetime filter materialפילטר היגייני בשילוב עם טכנולוגיית  Pure Airלניקוי
אוויר הפליטה

 :Power for ALL Systemסוללה  18Vנשלפת ,המתאימה גם לכלי העבודה
האלחוטיים של בוש לבית ולגינה

זמן הפעלה לסוללה בודדת:
עד  60דקות בעוצמה רגילה ללא מברשת טורבו חשמלית
עד  45דקות בעוצמה רגילה עם מברשת טורבו חשמלית
עד  7דקות במצב טורבו עם מברשת טורבו חשמלית

לנקות בכל מקום בבית :בעזרת ערכת האביזרים המצורפת ,ניתן לנקות
בכל מקום מהתקרה ועד הרצפה ואפילו ברכב

ניקוי קל ומהיר של הפילטר עם מערכת  - RotationCleanללא צורך בשטיפה

ניתן לשאוב בקלות ובמהירות ,גם ללא אביזרים

קל לאחסון :ניתן לאחסן בעמדת הטעינה את כל האביזרים הנלווים
בקלות ובנוחות

 - DigitalSpin Motorמנוע דיגיטלי עוצמתי במיוחד ,קומפקטי ,קל משקל
ואורך חיים ארוך

נפח מיכל לאיסוף אבק 0.4 :ליטר ,משקל (מוכן לפעולה ,כולל צינור ואביזר) 2.9 :ק"ג

אפשרות טעינה מהירה :טעינה מלאה של הסוללה בכ 5-שעות באמצעות תחנת
העגינה או טעינה מהירה במיוחד באמצעות מטען מהיר ייחודי של בוש,
המטעין את הסוללה במלואה בכ 60-דקות (המטען ניתן לרכישה בנפרד )BHZUC18N
מערכת קלה לניקוי :ניתן להסיר ולנקות את מברשת הטורבו בקלות רבה
וללא מאמץ
קל לשימוש  -הוצאה וריקון של מיכל האבק בקלות רבה

אביזרים נלווים:
• - AllFloor HighPower Brushמברשת טורבו חשמלית אשר מנקה ביסודיות
את כל סוגי הרצפות והשטיחים
•אביזר גמיש לניקוי פינות ומסילות
•אביזר  2ב  1-לניקוי ריפודים ורהיטים עדינים
•עמדת הטעינה לתלייה על הקיר ,עם מקום לאחסון כל האביזרים הנלווים
•סוללת Power for ALL System ,3A 18V

₪ 2,590
המחירים כוללים מע"מ
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BCH3ALL25

8
BHN2140L

Ultralight

מק"ט:
4242005109937
לבן מטאלי

מק"ט:
4242005105083
שחור מטאלי

שואב אבק  Flexxo Serie 4 25.2Vמשלב  2ב 1-חובט אלחוטי נטען ללא שקיות ושואב ידני רב עוצמה
אין התפשרות על גמישות השואב  -שואב האבק ללא כבל חשמלי של בוש
 2ב 1-ניתן לנקות הכל ובקלות ,גם שואב אבק חובט וגם שואב אבק ידני והכל במכשיר אחד!

מק"ט:
4242005058549
חום מטאלי
שואב אבק ידני נטען לרכב ולבית ,בעל  2עוצמות שאיבה.
העוזר המושלם לניקוי זריז
סוללה  Move Lithium 21.6Vעוצמתית במיוחד ,לזמן פעולה של עד  45דקות
ביצועי ניקיון לטווח ארוך - High Airflow :מערכת זרימת אוויר המפרידה ביעילות
חלקיקי אבק ומצוידת במסנן ,לביצוע ניקיון יסודי ולאורך זמן

ייחודי לבוש  -תמיד בהישג ידך :כל האביזרים נמצאים תמיד על גבי השואב ,ללא צורך באכסון בנפרד
טכנולוגיית  :Lithiumסוללות עמידות במיוחד ,לעבודה בעוצמה גבוהה לאורך זמן ומשך טעינה קצר
מנקה ביסודיות את כל סוגי הרצפות והשטיחים בזכות מברשת טורבו חשמלית ייחודית
מברשת טורבו (חובטת) ממונעת לשאיבה של כל סוגי הרצפות והשטיחים
 2עוצמות שאיבה
קל לשימוש  -הוצאה וריקון של מיכל האבק בקלות רבה
פילטר היגייני לניקוי אוויר הפליטה  -רחיץ
השואב עומד בצורה עצמאית לחיסכון במקום אחסון ולחיבור מהיר לשקע החשמל
זמן טעינה :כ 4-שעות  /זמן עבודה ארוך עד 55 -דקות
חיווי למצב טעינה בשלושה שלבים
ידית ארגונומית לשימוש נוח  /משקל 2.6 :ק"ג
מערכת קלה לניקוי :ניתן להסיר ולנקות את מברשת הטורבו בקלות רבה וללא מאמץ

מחוון טעינת סוללה
פועל ברציפות כ 45-דקות ,זמן טעינה 4-5 :שעות
משקל המכשיר 1.1 :ק"ג
מידות במ"מ110X380X135 :
פשוט ונוח :קל משקל ,פשוט לשימוש ונוח לאחסון
ניקיון מגוון :אלחוטי ,מהיר וקל משקל – מושלם לניקוי יום-יומי וניקוי מושבי הרכב

אביזרים נלווים:
•אביזר לניקוי ריפודים ואביזר טלסקופי לניקוי פינות ומסילות מושלם לריפודים ומקומות אשר קשה להגיע אליהם

אביזר נלווה:
•אביזר לפינות ומסילות

₪ 1,890

קיבולת לאבק  400מ"ל
מיכל אבק קל לריקון
מסנן ניתן לשטיפה
טכנולוגיית ליתיום :סוללות עמידות במיוחד ,לעבודה בעוצמה גבוהה לאורך זמן
ובזמן טעינה קצר

₪ 650

שואבי אבק ללא שקית
BSGL3238IL

BGS7MS64

Made in Germany

מק"ט:
4242002923314
שחור

מק"ט:
4242005060818
שחור

שואב אבק ללא שקית ,דו שימושי ,תוצרת גרמניה ,עוצמה2300W :

שואב אבק ללא שקיתRelaxx'x Ultimate ,

מסנן ® GORE™ CLEANSTREAMופילטר היגייני חדשני  ,HEPAמאריך את חיי
המכשיר ומותאם לאנשים בעלי רגישויות

 - ComfortSensorמערכת חיישני שאיבה ,מתאימה את עוצמת השאיבה,
באופן אוטומטי ,לפי סוג היישום ומתאימה ,למגוון רחב של משטחים .בזכות
 CompSensorאין צורך להתאים את כוח היניקה .השואב מאפשר לך באופן
אוטומטי להשתמש בכוח יניקה זהה על כל סוגי הרצפות

קל לשימוש  -הוצאה וריקון של מיכל האבק בקלות רבה .כולל עזרי אחסון
והעמדה

 - SensorBagless™ Technologyשואב אבק חזק במיוחד ,שקט ועם תחזוקה
מינימאלית

רדיוס הפעלה 11 :מטר .בעל כבל חשמלי נגלל אוטומטית ו 4-גלגלים מתכווננים

מערכת  - QuattroPowerטכנולוגיה חדשנית לעוצמת שאיבה חזקה במיוחד
וחסכונית באנרגיה*
טכנולוגית  - SensorControlניטור ביצועי המנוע לאורך כל זמן פעולת השואב -
לשאיבה בעוצמה מקסימאלית הודות למערכת הביצועים הטובים ביותר!
דירוג  Aבביצועי ניקוי רצפות ,בצריכת אנרגיה ובפליטת אבק*
מערכת ™ - SilenceSoundחומרי בידוד חדשניים ,השהיית המנוע ,זרימת אוויר
אופטימאלית ואביזרים מפחיתי קול ,גורמים לפעולה שקטה ביותר של 64dB
מערכת חכמה  - SelfCleanמערכת אוטומטית ,אשר מבצעת לבד ניקוי של
מערכת הסינון (פילטר)

מוט טלסקופי עם נעילה וידית אחיזה ארגונומית
בורר לעוצמת שאיבה
נפח מיכל לאיסוף אבק 3 :ליטר
משקל 6.7 :ק"ג (השואב בלבד)
אביזרים נלווים:
•מברשת לניקוי פרקטים ,אשר פותחה במיוחד לניקוי עמוק של משטחים עם
חריצים ומרווחים עמוקים וכן ,לניקוי משטחים עדינים ורגישים.
• 3אביזרים מצורפים עם חיבור למוט :מברשת לריפוד (קטנה) ,מברשת
לריהוט ואביזר לפינות ומסילות

₪ 2,790
* המדידות והחישובים של הערכים בהתאם לנתוני היצרן ובכפוף לתקן אירופי מס'  EU665/2013ולתקן מס' .EN 60312-1:2017

מיכל אבק  - Cycle techבקיבולת  1.2ליטר
בורר לעוצמת שאיבה
ידית אחיזה ארגונומית  /עזרי אחסון והעמדה
כבל חשמלי נגלל אוטומטית
רדיוס הפעלה 10 :מטר
 3גלגלים מתכווננים
משקל 4.3 :ק"ג (השואב בלבד)
ניתן לשאוב גם עם שקית אבק בעלת יכולת אטימה
עצמית MegaFilt SuperTEX
קיבולת שקית האבק 4 :ליטר
שקיות אבק חלופיות :ניתן לרכוש דרך השירות
מחוון לצורך בהחלפת שקית איסוף האבק או לריקון מיכל האיסוף
אביזרים נלווים:
•מברשת (חובטת) טורבו ,מתאימה לכל סוגי השטיחים
•מברשת דו שימושית מתכווננת ,לשאיבת שטיחים ולטאטוא רצפות ומשטחים
•מוט טלסקופי מתכוונן

₪ 1,590
המחירים כוללים מע"מ
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מק"ט:
4242005076321
אדום
שואב אבק עוצמתי וקומפקטי .נקי ומהיר :ללא שקית ,ללא עלויות נוספות
ועם תחזוקה מינימאלית
מנוע  HiSpinחדשני עם להבים אווירודינמיים וזרימת אוויר מדויקת ,לשאיבת
אבק מיטבית עם צריכת אנרגיה נמוכה*
הביצועים הטובים ביותר! דירוג  Aבביצועי ניקוי רצפות,
בצריכת אנרגיה ובפליטת אבק*
מערכת יעילה במיוחד להפרדת אבק
מסנן רחיץ והיגייני  PureAirלפליטה של אוויר נקי יותר עם דירוג פליטה *A
אחסון קל :נוח במיוחד ,גם לאחר השאיבה .ניתן לאחסן את השואב בקלות
ובמהירות ,הודות לגודלו הקומפקטי ומתקן נוח לצינור
קל לשימוש  -הוצאה וריקון של מיכל האבק בקלות רבה
בורר לעוצמת שאיבה
ידית אחיזה ארגונומית
נפח מיכל לאיסוף אבק 1.5 :ליטר
צינור טלסקופי ומברשת דו-שימושית לניקוי הרצפה
מברשת לפרקט העשויה מסיבים טבעיים ,מותאמת לניקוי משטחים עדינים ורגישים
סט  3אביזרי שאיבה :אביזר לפינות ומסילות ,מברשת לריפוד (קטנה) ומברשת
להסרת אבק מחפצי נוי ומקלדות מחשב
עזרי אחסון והעמדה  /כבל חשמלי נגלל אוטומטית
רדיוס הפעלה 9 :מטר  2 /גלגלים גדולים קבועים וגלגל נוסף מתכוונן
משקל 4.4 :ק"ג (השואב בלבד)

₪ 790
* המדידות והחישובים של הערכים בהתאם לנתוני היצרן ובכפוף לתקן אירופי מס'  EU665/2013ולתקן מס' .EN 60312-1:2017
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