
Serie | 8, Прахосмукачка с батерия,
Unlimited Gen2 ProAnimal, Червено
BCS8214ANM

Допълнителни аксесоари
BHZUB1830 : Сменяема батерия
BHZUC18N : Бързозарядно устройство
BHZUKIT : Unlimited Accessory Kit

За любителите на домашни животни:
мощна като прахосмукачка с кабел за по
-бързо почистване на космите.¹
● Изключително мощна: без компромис в

производителността, тъй като базкабелното устройство е
толкова мощно, колкото кабелното*.

● Четка ProAnimal: идеална за собственици на домашни
любимци и за всички видове подови повърхности - с
допълнителна четка ролка за козина от домашни любимци.

● Мотор TurboSpin: по-бърз, по-лек и по-ефективен за
впечатляващо почистване.

● 10-годишна гаранция на мотора: дълготрайно представяне
с технология на мотора на Bosch, произведена в Германия.

● Power Plus: батерия от следващо поколение с 33% повече
енергия* за висока производителност и дълго време на
работа.

Техническа информация
размери на палета :  195.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  36
Нето тегло :  3,200  kg
Бруто тегло :  6,8  kg
Честота :  50/60  Hz
Вид щепсел :  Европ. щепсел без зазем. 2.5 А
Сертификати за одобрение : 
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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За любителите на домашни животни:
мощна като прахосмукачка с кабел за по -
бързо почистване на космите.¹

Мощност

- AllFloor ProAnimal четка с LED светлини: една електрическа
четка за интензивно почистване, идеална за собственици
на домашни любимци и всички видове подове - с
допълнителна четка за косми от домашни любимци.

- ProAnimal мини мощна четка: допълнително моторизирана
четка за засмукване на косми и влакна от тапицирани
мебели.

- 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 сменяеми батерии (и) на захранване за всички Alliance

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

- Време на работа на 4,0 Ah батерия:
До 65 минути на еко режим с неелектрически аксесоар
До 55 минути на еко режим с електрическа подова четка
До 20 минути 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.

Хигиена

- Доживотен материал на филтъра: филтър с мембрана Pure
Air и хигиенни филтри гарантира, че отработеният въздух е
по -чист от въздуха в помещението (99,99% филтрация 4 ).

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

- Лесен достъп за сваляне и изпразване

- Лесно почистваща се система: лесно отстраняване и
почистване на дюзата на кръглата четка.

Комфорт

- Гъвкава четка: Завърта се на 180 °, за да осигури
допълнителна гъвкавост за лесно достигане под мебели и
тесни участъци.

- Работа с една ръка: Ергономично управление и без нужда
да натискате непрекъснато бутона за захранване.

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

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

- Полезен обем на контейнера за прах: M

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

¹Производителност: В режим Turbo продуктът достига
необходимото събиране на прах за прахосмукачки с кабел съгл.
до Comm. Рег. (ЕС) № 666/2013 (измерване съгласно EN 60312:
2017). Събиране на косми от домашни любимци: Вдигане на
влакна върху килима в сравнение с кабелна прахосмукачка от
Bosch с турбо четка (BGL3A315). Тествано в съответствие с EN
60312-1. Енергия: Батерията има повече енергия в сравнение с
18V 3Ah батерия на Bosch Power for All.
²В сравнение с двигателя от предишната ни Unlimited Serie | 8
BBS1114.
³Гаранционните условия са налични на www.bosch-home.com.
** тестван съгласно EN 60312-1
⁶Изсмукването на прах се измерва в Turbo режим върху твърди
настилки с цепнатини. Тестван съгласно EN 60312-1.
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