
Serie | 8, Oplaadbare stofzuiger, Unlimited,
Zilver
BCS1ULTD

Toebehoren
1 x Combi-borstel

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

Geen verrassingen meer, altijd een volle
accu. Ongelimiteerd snoerloos stofzuigen
dankzij de tweede uitwisselbare accu en
een snellader.*
● Cartridge filter system: de uitblaaslucht is schoner dan de

lucht die je inademt dankzij het filteringspercentage van
99,9%.*

● Ongelimiteerde werktijd: dankzij twee accu's, gecombineerd
met een snellader is de steelstofzuiger altijd klaar voor
gebruik*

● Power for ALL Alliance: de accu's zijn uitwisselbaar en te
gebruiken op meer dan 70 producten uit de Bosch Home &
Garden-serie en andere merken

● Betrouwbare reinigingsprestaties: de All Floor HighPower
borstel en DigitalSpin Motor zorgen ervoor dat je op alle
soorten vloeren kan schoonmaken.

● Snellader: laad de accu tot wel 5x sneller op dan zonder een
snellader. De accu is slechts binnen 60 minuten gereed voor
gebruik.

Technische Data
Palletafmetingen :  195.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  36
:  2,900
:  6,9
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Geen verrassingen meer, altijd een volle
accu. Ongelimiteerd snoerloos stofzuigen
dankzij de tweede uitwisselbare accu en een
snellader.*

Prestatie

- Ongelimiteerde werktijd: 2 uitwisselbare accu's in combinatie
met de snellader zorgen ervoor dat je ongelimiteerd kan
stofzuigen.*

- Power for ALL Alliance: de accu's zijn te gebruiken op veel
producten van Bosch Home & Garden (de groene productlijn),
evenals andere bekende merken binnen doe-het-zelf markt.

- Werktijd per accu:
Tot 60 min. op de normale stand zonder elektrische
accessoires.
Tot 45 min. op de normale stand met elektrische zuigmond.
Tot 7 min. op de Turbo stand met elektrische zuigmond.

- Snel opladen: binnen 60 minuten opgeladen dankzij de
snellader.

- DigitalSpin Motor: hoge prestaties, compact, licht en voor een
lange levensduur.

Hygiëne

- Lifetime filtermateriaal: Cartridge filter met Pure Air
membraan en hygiënisch filter voor schone uitblaaslucht

- Filterreiniging: Gemakkelijke filterreiniging dankzij
RotationClean - wassen is overbodig.

- Eenvoudig te legen container

- EasyClean System: Eenvoudig los te koppelen en te reinigen
draaiende borstel

Comfort

- Schoonmaken op alle niveaus: Dankzij de verschillende
accessoires kan je alles stofzuigen, van vloer tot plafond - en
zelfs in de auto.

- Gemakkelijk opbergen: dankzij de wandhouder met
oplaadfunctie kunnen de stofzuiger en de accessoires
gemakkelijk opgeborgen worden.

- Stofcontainer: 0.4 l netto inhoud

- Lange flexibele kierenzuigmond.

- 2-in-1 meubelborstel en bekledingszuigmond.

- Gewicht (klaar voor gebruik met buis- en vloermondstuk): 2,9
kg

* Werktijd is oneindig i.c.m. de Bosch snellader, twee 3.0 Bosch
Power for All
accu‘s en bij gebruik op de reguliere stand, doordat een accu
opgeladen kan
worden terwijl de ander gebruikt wordt.
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