
Серия 8, Прахосмукачка без торбичка,
Prosilence, Черно
BGS7SIL64

Допълнителни аксесоари
BHZUMAT : Накрайник за матрак

Най-тихата контейнерна прахосмукачка
на пазара. Сега без да е необходимо да
измивате филтъра.
● 10 годишна гаранция на мотора*: постоянна висока

производителност с Bosch Motor Technology произведен в
Германия.

● Уникална SensorBagless™ Technology: Невероятно тиха и
мощна при минимирани разходи за консумативи.

● Напълно автоматична SelfClean System: без контакт с
прахта при почистване на филтъра.

● Automatic AirCycle Technology: за висока ефикастност
при почистването без загуба на мощност, благодарение на
автоматичната система за почистване.

Техническа информация
Нето тегло :  9,2  kg
размери на уреда :  310 x 320 x 470  mm
Бруто тегло :  10,7  kg
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  385 x 405 x 605  mm
размери на уреда :  310 x 320 x 470  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  385 x 405 x 605  mm
размери на палета :  210.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  20
размери на палета :  210.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  20
EAN код :  4242002997957
Нето тегло :  9,2  kg
Бруто тегло :  10,7  kg
Честота :  50/60  Hz
Напрежение :  220-240  V
Дължина на захранващия кабел :  800,0  cm
Честота :  50/60  Hz
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Дължина на захранващия кабел :  800,0  cm
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Repair index :  9,2
Ниво на шум :  64  dB(A) re 1 pW
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Серия 8, Прахосмукачка без торбичка,
Prosilence, Черно
BGS7SIL64

Най-тихата контейнерна прахосмукачка
на пазара. Сега без да е необходимо да
измивате филтъра.

Мощност

- Иновативна технология SensorBagless™

- QuattroPower система: Bosch технология с висока
производителност за по-добри резултати на почистване с
ниска консумация на енергия

- Постоянен контрол на мощността чрез системата
SensorControl

- SilenceSound System™: иновативни изолационни
материали, окачване на мотора, оптимизиран въздушен
поток и аксесоари с намален шум водят до изключително
тиха работа от 64 dB (A).

Хигиена

- Миещ се HEPA хигиенен филтър. Без последващи разходи.
Изходящият въздух е по-чист от този в помещението.
Подходящ за страдащите от алергии.

- Почистване на филтъра: SelfCleanSystem

- Доживотен материал на филтъра: филтър от GORE™
CLEANSTREAM® мембрана и иновативен HEPA хигиеничен
филтър с дълъг живот, препоръчителен за хора с алергии.

Комфорт

- Лесна поддръжка чрез удобно сваляне и почистване на
контейнера

- Особено тихо превключваема ролкова дюза SilentClean
Premium с клип-затваряне за особено ефективно
почистване

- Дюза за твърди подови настилки специално предназначени
за дълбоко почистване на подове с фуги и цепнатини като
плочки и дървени подове. Подходяща за почистване на
паркет

- Три аксесоара, закрепени към телескопичната тръба: дюза
за фуги и тапицерия със сваляема четка за мебели

- Телескопична прибираща се тръба с плъзгащ ръкав и клип
връзка

- Регулируема сила на засмукване

- Ергономична дръжка

- Полезен обем на контейнера за прах: XXL

- Приспособления за паркиране и прибиране

- Автоматично навиване на кабела

- Радиус на действие: 11 m

- 4 въртящи се колелца

- Тегло: 6.7 kg (само цилиндъра)

- Измерванията и изчисленията на стойностите са на база
на Наредба на ЕС Nr. 666/2013. Всички неописани в тази
Наредба методи за измерване и изчисление се основават
на EN 60312-1:2017.

- Иновативен HEPA хигиеничен филтър: не е необходимо
да се пере или сменя. Без допълнителни разходи. Постига
нива на изходящ въздух клас А и е подходящ за хора с
алергии.

- Доживотен филтър: филтър с GORE™ CLEANSTREAM®
мембрана и доживотен HEPA хигенен филтър - за хора с
алергии

- Ниво на шум: 64dB dB(A)

- *Terms of guarantee on https://www.bosch-home.com/motor-
warranty/
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