
Прахосмукачка с батерия, Unlimited 7,
Черно
BCS711EXT

Допълнителни аксесоари
BHZU21N 2в1 мебелна четка и накрайник за тапицер,
BHZUC18N Бързозарядно устройство, BHZUFEH Гъвкав
удължителен маркуч, BHZUKIT Unlimited Accessory Kit, BHZUKYD
Накрайник за клавиатура и чекмедже, BHZULFC Дълга гъвкава
дюза за цепнатини, BHZUMAT Накрайник за матрак, BHZUMP
Мини дюза за мощност, BHZUXXL XXL накрайник за тапицерия

Максимална производителност –
неограничена гъвкавост: Нашата най-
гъвкава прахосмукачка с повече от 99,9%
улавяне на прах¹
● Изклучително ефективна: гъвкава и безжична, но

същевременно здрава като прахосмукачка с кабел²
● Без усилие: лесно почистване благодарение на удобните

функции като Flex Tube и Quick Stand
● Повече време на работа: Сменяема 3,0 Ah батерия (Power

for all Alliance) с до 33%⁷ повече време на работа
● AllFloor DynamicPower Четка с интегрирани LED светлини:

за повече от 99,9 %⁴ улавяне на прах
● TurboSpin мотор: По-бърз, по-лек и по-ефективен за

впечатляваща ефективност на почистване

Техническа информация
размери на уреда :  1315 x 252 x 204  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  320 x 260 x 680  mm
размери на палета :  205.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  30
Нето тегло :  2,9  kg
Бруто тегло :  5,7  kg
Честота :  50/60  Hz
Вид щепсел :  Европ. щепсел без зазем. 2.5 А
Сертификати за одобрение :  CE,
Eurasian, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine, VDE
Ниво на шум :  82  dB(A) re 1 pW
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Мощност

- AllFloor DynamicPower Brush с LED светлини: една
електрическа четка за интензивно почистване на всички
подове.

- TurboSpin Motor: Произведен в Германия с безплатна 10 -
годишна гаранция за мотора.

- Удължено време на работа: комплект от разменящи се
батерии позволява удължаването на времето на работа, ако
е необходимо.

- 1 разменяеми Power For All Alliance комплект батерии

- Power for ALL система: комплектът батерии е част и от 18-
волтовите безжични системи на Home & Garden уредите.

- Време на работа на 3,0 Ah батерия:
До 40 мин. в режим Eco с неелектрически аксесоар До 30
мин. на Еко режим с електрическа подова четка До 15 мин.
на автоматичен режим с електрическа подова четка До 10
мин. в режим Turbo с електрическа подова четка

- Интуитивен избор на режим на работа в три стъпки за
всички ситуации на почистване:
Еко режим: продължително време за по -дълго почистване.
Автоматичен режим: първокласно решение за изпълнение
и производителност с автоматично регулиране на
мощността. Турбо режим: максимална производителност за
оптимални резултати от почистването.

- Автоматичен режим: четката регулира производителността
в зависимост от вида на пода: килим или твърд под. Най
-доброто време за изпълнение и производителност в
зависимост от това, което е необходимо за перфектни
резултати от почистването.

- Произведено в Германия: високи стандарти за качество и
обстойни тестове за трайно удовлетворение.

Хигиена

- Доживотен филтърен материал: чист отработен въздух
благодарение на висококачествена метална мрежа и
патронен филтър за цял живот с мембрана Pure Air (99,9%
филтрация⁰).

- Почистване на филтъра: лесно почистване на филтъра
посредством RotationClean - без нужда от измиване.

- Лесен достъп за сваляне и изпразване

- Полезен обем на контейнера за прах: M

Комфорт

- Гъвкава тръба: огъваща се на 90° тръба за лесно
почистване под ниски мебели.

- Удобство при работа: Функциите като бърза стойка,
освобождаване на крачето на дюзата и щипка за лесно
паркиране улесняват процеса на почистване.

- Работа с една ръка: Ергономична и лека (1,4 кг) без нужда
от непрекъснато натискане на бутона за захранване.

- Почистване на всякакви места: благодарение на
различните аксесоари може да почиствате всякакви
замърсявания от пода до тавана - дори в автомобила.

- 2в1 четка за мебели и накрайник за тапицерия.
Комбинацията от четка за мебели и накрайник за тапицерия
е идеална за почистване на чувствителни/деликатни
повърхности и текстил.
Кабел за зарядно Накрайник за фуги: Почиства фуги, ъгли
и други труднодостъпни места лесно и удобно. Накрайник
за матраци Гъвкав удължителен маркуч: Удобно почистване
благодарение на електрическата връзка между дългия
маркуч и други аксесоари. XXL Накрайник за тапицерия:
Изключително широката четка е идеална за почистване
на големи площи от мека мебел. Дълга гъвкава дюза за
фуги: Улеснява почистването на труднодостъпни места
и тесни пространства. Специално за почистване зад
мебели, чекмеджета или вашия автомобил. Накрайник за
клавиатури и чекмеджета: Почистете чекмеджетата и други
трудно достъпни места, без случайно да засмучете малки
предмети.

- Лесно съхранение: докинг станция за удобно съхранение на
уреда и аксесоарите.

- Тегло (готова за употреба, заедно с тръбата и четката): 2.9
kg

¹Събиране на прах, измерено в режим Turbo върху твърди подове
с пукнатини. Тестван съгласно EN 60312-1:2017.
²В турбо режим продуктът достига необходимото улавяне на прах
за кабелни прахосмукачки съгл. към Comm. рег. (ЕС) № 666/2013
(измерване съгласно EN 60312-1:2017).
³Гаранционните условия са налични на www.bosch-home.com.
⁴Събиране на прах, измерено в режим Turbo на твърди подове с
пукнатини. Тестван съгласно EN 60312-1:2017.
⁵В сравнение с предишния ни Unlimited Serie 6 BCS611AM/01.
Тестван съгласно EN 60312-1:2017.
⁶В сравнение с мотора на нашата Unlimited Serie 8 BBS1114.
⁷В сравнение с батерията 2.5Ah 18V Power For All в еко режим
без електрическа четка от предишната ни Unlimited Serie 6
BCS611AM/01. Тестван съгласно EN IEC 62885-4:2020.
⁸Измерено в еко режим вътрешно въз основа на стандарт EN
60312-1:2017, раздел 5.1 – 5.3.
⁰Тестван съгласно EN 60312-1:2017.
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