
Robot vacuum, Roxxter Serie | 6
BSR1ASLC

Mest avancerade teknologin: för bästa
möjliga prestanda
● RoomSelect: välj själv vilka rum som ska dammsugas med den

interaktiva kartan
● No-Go zoner: du kan definiera speciella områden som inte ska

dammsugas
● Home Connect och Amazon Alexa: du kan styra din

dammsugare var du än är, till och med genom röststyrning
● Virtuellt schema: schemalägg din dammsugning när det passar

dig, dagligen eller veckovis
● Smart CornerClean och motoriserade High Power munstycket

ger bättre dammsugning och fokuserar extra på hörnen

Tekniska data
Varumärke :  Bosch
Produktnamn :  BSR1ASLC
EAN kod :  4242005087587
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, VDE
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  195 x 400 x 400
Nettovikt (kg) :  5,234
Bruttovikt (kg) :  6,4
Standardmängd per pall :  60
Pallens mått (cm) :  2100 x 800 x 1200
Bruttovikt pall (kg) :  404,10
Kan beställas i enstyck :  Saknas
Namn för produktbild :  MCSA02917894_BSR1ASLC_power-
image_2000x2000_def.jpg
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Mest avancerade teknologin: för bästa
möjliga prestanda

Prestanda

- Extra fokus på rengöring av hörnen med vår Smart
CornerClean och motoriserade High Power munstycke.

- Bosch Lithium-Ion teknologi: Tåliga och kraftfulla
laddningsbara batterier, extra lång driftstid och kort
uppladdningstid.

- Volt: 14,4v

- Navigationssystem med laser

- Driftstid upp till: 90 minut

- Laddtid: 120 min

Home Connect

- Home Connect och Amazon Alexa: du kan använda din Roxxter
var du än är, till och med genom röststyrning

- RoomSelect: välj vilka rum du vill ha dammsugna med hjälp av
vår interaktiva karta

- No-Go zoner: du kan definera speciella områden som inte ska
dammsugas

- Virtuellt schema: schemalägg din dammsugning dagligen eller
veckovis

Filter & dammpåse

- PureAir hygienskt filter för renare luft

Funktioner

- Utbyrtbart batteri

- Handtag som gör att du enkelt kan bära din Roxxter

- Vikt: 3.8 kg

- Dammbehållarens kapacitet: 0,5l

- Mått: 343 mm x 340 mm x 98 mm

- 5 droppsensorer för ökad säkerhet
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