
Serie | 8, Uppladdningsbar dammsugare,
Unlimited Gen2 ProPower, Svart
BCS8225POW

Extra tillbehör
BHZUB1830 : Tillbehör
BHZUC18N :

Lika stark som en vanlig dammsugare med
sladd, med 66% mer energi.¹
● Extremt kraftfull: ingen kompromiss på prestandan. Lika stark

som en vanlig dammsugare*.
● Mer kraft med 5,0Ah batteri: lika start som en vanlig

dammsugare med sladd * vilket gör att du klarar även de
tuffaste utmaningarna.

● ProPowermunstycke med LED belysning. Imponerande resultat
med integrerad LED belysning i munstycket.

● 10 års motor garanti: våra motorer görs i Tyskland och vi
lämnar 10 års motorgaranti

● Autoläge: nu behöver du inte längre justera kraften i
dammsugaren beroende på vad det är för material på golvet. I
autoläget justeras kraften i dammsugaren automatiskt.

Tekniska data
Pallmått i cm (H x B xD) :  200.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  28
Nettovikt :  3,300  kg
Bruttovikt :  9,7  kg
Frekvens :  50/60  Hz
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Serie | 8, Uppladdningsbar dammsugare,
Unlimited Gen2 ProPower, Svart
BCS8225POW

Lika stark som en vanlig dammsugare med
sladd, med 66% mer energi.¹

Prestanda

- AllFloor ProPower munstycket med LED belysning: ett
elektroniskt munstycke som ger ett perfekt resultat på alla
golv.

- Parkettmunstycke med LED belysning: elektroniskt munstycke
för noggrann dammsugning, speciellt framtagen för att ta
hand om dina känsliga golv som exempelvis parkettgolv eller
klinker.

- TurboSpin Motor: Motorn är utvecklad och producerad i
Tyskland och kommer med 10 års motorgaranti.

- Utbytbart batteri gör att du kan förlänga driftstiden och
dammsugningen om det skulle behövas.

- 2 utbytbara Power For All Alliance batterier

- Två batterier ingår, förläng din driftstid.

- Power for ALL system: batterisystemet är del av 18v Power for
ALL som fungerar på Bosch Home & Garden produkter.

- Driftstid per 5.0 Ah batteri:
Upp till 45 min. på Ecoläge med icke-elektroniska tillbehör.
Upp till 40 min. på Ecoläge med elektroniskt golvmunstycke.
Upp till 28 min. på Autoläge med elektroniskt golvmunstycke.
Upp till 12 min. på Turboläge med elektroniskt golvmunstycke.

- Snabbladdare: ladda ditt 5Ah batteri på bara 46 minut med
vår snabbladdare.

- Intuitiv 3-stegs effektläge som hjälper dig ta hand om alla olika
städutmaningar:
Eco läget: lång driftstid för de lite längre tillfällena.
Auto läge: bästa driftstid och prestanda med automatisk
justering av kraften.
Turbo läge: bästa möjliga prestanda för utmärkt resultat.

- Autoläget: munstycket anpassar prestandan beroende på
vilket golv den dammsuger. Bästa kombination av driftstid och
prestanda.

Filter & dammpåse

- Livslångt filtermaterial: ett patronfilter med PureAir membran
och hygieniskt filter som försäkrar att luften som kommer
ut från dammsugaren är renare än luften i rummet (99,99%
filtration⁴).

- Filterrengöring: Lätt att rengöra filtret med RotationClean -
ingen tvättning behövs

- Bekväm hantering vid uttagande och tömning av
dammbehållaren

- Easy Clean System: enkelt att rengöra munstycket tack vare
borttagbar borste.

Funktioner

- Flexibelt munstycke: Munstycket kan rotera 180° vilket ger
en extra flexibilitet och du kan nå under soffan, sängen eller
andra ställen som vanligtvis är svåra att nå.

- Enkel att använda: du kan använda dammsugaren med en
hand tack vare vårt ergonomiska handtag och on/off knappen
som du inte behöver hålla in, det räcker med att trycka in den
en gång så är dammsugaren igång.

- Rengöring på alla nivåer: Tack vare de mångsidiga tillbehören
kan du rengöra all slags smuts, från golv till tak eller
dammsuga till din bil eller båt då den är så lätt att ta med.

- Lätt förvaring: dockingstation för en smidig förvaring av
dammsugaren och alla tillbehör.

- T**0036
T**0025
T**0028
T**0026
T**0044
T**0042
T**0045

- Dammbehållare: 0.4 l volym

- Vikt: 2,9 kg

¹Prestanda: I Turboläge når produkten den dammupptagning som
är definerad för dammsugare med sladd enligt Comm. Reg. (EU) No
666/2013 (mätt enligt EN 60312:2017). Energi: Batteriet har mer
energi jämfört med ett 18V 3,0Ah Bosch Power For All batteri.
²Jämförelse med motorn på förra generationens Unlimited Serie | 8
BBS1114.
³Villkor finns på www.bosch-home.com.
** testad enligt EN 60312-1
⁵Jämfört med standard 1Ah laddaren som kommer med
dockningsstationen.
⁶Dammupptagning uppmätt i Turboläge på hårda golv. Testad enligt
EN 60312-1.
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