Serie | 8, Oplaadbare stofzuiger, Unlimited
Gen2, Wit
BSS821VNE4

Even krachtig als een stofzuiger met snoer,
mét de mogelijkheid tot ongelimiteerde
werktijd.¹
●
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Extreem krachtig: geen concessies aan de prestaties, de
Unlimited Gen2 Serie | 8 is net zo krachtig als een stofzuiger
met snoer*.
AllFloor HighPower Brush: verbeterde schoonmaakprestaties
met geïntegreerde LED lichten in de zuigmond.
Auto modus: door automatische aanpassing van de zuigkracht
aan alle vloertypes hoef je dit niet meer handmatig te doen.
Power For All Alliance: de accu is uitwisselbaar en te
gebruiken op meer dan 70 producten uit de Bosch Home &
Garden-serie en andere merken
Gratis 10 jaar motorgarantie: dankzij de Bosch motor
technologie, gemaakt in Duitsland, blijft de Unlimited Gen2
Serie | 8 langdurig presteren.

Technische Data

Optionele accessoires
BHZU21N 2-in-1 Zuigmond, BHZUB1830 Power for ALL Accu 18V 3.0Ah, BHZUB1840 Power for ALL Accu 18V - 4.0Ah, BHZUB1850
Power for ALL Accu 18V - 5.0Ah, BHZUC18N Snellaadapparaat,
BHZUFEH Flexibele Verlengslang, BHZUHF Gemotoriseerde
Parketborstel, BHZUKIT toebehorenset, BHZUKYD Toetsenborden ladezuigmond, BHZULFC Lange Flexibele Kierenzuigmond,
BHZUMAT Matraszuigmond, BHZUMP Mini Turbozuigmond,
BHZUXXL XXL-Meubelzuigmond

Palletafmetingen :
195.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :
36
Nettogewicht :
3,200 kg
Brutogewicht :
6,1 kg
Frequentie :
50/60 Hz
Type stekker :
Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Even krachtig als een stofzuiger met snoer,
mét de mogelijkheid tot ongelimiteerde
werktijd.¹

Prestatie

- AllFloor HighPower Brush met LED-verlichting: één elektrisch
mondstuk voor intensieve reiniging van alle vloeren.

- TurboSpin Motor: Made in Germany met gratis 10 jaar
motorgarantie.

- Gemakkelijk opbergen: dankzij de wandhouder met

oplaadfunctie kunnen de stofzuiger en de accessoires
gemakkelijk opgeborgen worden.

- Stofcontainer: 0.4 l netto inhoud
- Gewicht (klaar voor gebruik met buis- en vloermondstuk): 2,9
kg

1 Ongelimiteerde werktijd: één accu wordt opgeladen met een
snellader terwijl de andere accu wordt gebruikt in ECOstand.
Prestatie: in Turbostand wordt de vereiste stofopname bereikt voor
stofzuigers met snoer volgens EU Verordening Nr. 666/2013 (gemeten
volgens EN 60312:2017).
²Vergeleken met de motor van onze eerdere Unlimited Serie | 8
BBS1114.
³Voor de garantievoorwaarden zie www.bosch-home.nl.
⁴ Gemeten volgens EN 60312-1.
⁶Stofopname gemeten in Turbostand op een harde vloer. Gemeten
volgens EN 60312-1.

- Verlengde werktijd: uitwisselbare accu's zorgen ervoor dat je,
indien nodig, de werktijd kunt verlengen.

- 1 verwisselbare Power For All Alliance Accu
- 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 van één 4.0 Ah accu:
Tot
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Tot
Tot
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Eco-modus zonder elektrische accessoire
Eco-modus met elektrische zuigmond
Auto-modus met elektrische zuigmond
Turbo-modus met elektrische zuigmond

- 3 vermogensmodus voor alle schoonmaakklussen:

- Eco-modus: langste looptijd voor langer schoonmaken.
- Automatische modus: topwerktijd en prestatie oplossing met
automatische zuigkracht aanpassing.
- Turbomodus: ultieme prestaties voor optimale
schoonmaakresultaten.

- Auto modus: het mondstuk past de zuigkracht aan afhankelijk
van het vloertype. Tapijt of harde vloer, altijd de beste
schoonmaakprestaties die nodig zijn.

Hygiëne

- Levenslang ﬁltermateriaal: de cartride ﬁlter met Pure Air-

membraan en hygiëneﬁlter zorgt ervoor dat de afgevoerde
lucht schoner is dan kamerlucht (99,99% ﬁltratie4 ).

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

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

Comfort

- Flexibel mondstuk: het mondstuk kan 180 ° worden gedraaid
voor extra ﬂexibiliteit om gemakkelijk onder meubels en
smalle plekken te komen.

- Bediening met één hand: ergonomische handgreep en het is
niet nodig om continu de aan / uit-knop in te drukken.

- Schoonmaken op alle niveaus: Dankzij de verschillende

accessoires kan je alles stofzuigen, van vloer tot plafond - en
zelfs in de auto.
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