
Sladdlös dammsugare, Unlimited 7
ProAnimal, röd
BCS711PET

Extra tillbehör
BHZUB1830 : Tillbehör
BHZUC18N :

Max prestanda - obegränsad flexibilitet:
vår mest flexibla dammsugare för snabbare
rengöring av djurpäls¹
● 10 års motor garanti: våra motorer görs i Tyskland och vi

lämnar 10 års motorgaranti
● Förläng driftstiden: med vårt utbytbara batteri kan du enkelt

förlänga din driftstid om du behöver det.
● POWER FOR ALL ALLIANCE: batteriet passar med många

andra Boschverktyg och nu även andra varumärken.
● Smart battery detection: dammsugaren optimerar prestandan

och driftstiden beroende på vad du sätter i för batteri.
● Lätt att tömma dammbehållaren.

Tekniska data
Pallmått i cm (H x B xD) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  30
Nettovikt :  2,9  kg
Bruttovikt :  4,4  kg
Frekvens :  50/60  Hz
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE,
Eurasian, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine, VDE
Buller :  82  dB(A) re 1 pW
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Sladdlös dammsugare, Unlimited 7
ProAnimal, röd
BCS711PET

Max prestanda - obegränsad flexibilitet:
vår mest flexibla dammsugare för snabbare
rengöring av djurpäls¹

Prestanda

- AllFloor ProAnimal munstycke med LED lampor: ett elektriskt
munstycke för kraftfull dammsugning, anpassad för djurägare
och alla golvtyper.

- ProAnimal mini turbo munstycke: Den röda borsten är
utvecklad för djurägare och samlar upp päls lätt. Munstycket
gör att det blir lättare att nå på svåra ställen samt tar upp
fibrer på bästa sätt.

- 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.

- 1 utbytbart Power For All Alliance batteri pack.

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

- Driftstid per 3,0 Ah batteri:
Upp till 40 min. på Eco mode utan elektriska tillbehör
Upp till 30 min. på Eco mode med elektriska tillbehör
Upp till 15 min. på Auto mode med elektriska tillbehör
Upp till 10 min. på Turbo mode med elektriska tillbehör

- 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.

- Produceras i vår fabrik i Tyskland: produkterna får genomgå
tester för att säkerställa de håller högsta möjliga kvalitet.

Filter & dammpåse

- Livslångt filter material: ren utblåsluft tack vare högkvalitativ
metal mesh och filter med Pure Air membran (99.9%
filtrering⁰).

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

- Bekväm hantering vid uttagande och tömning av
dammbehållaren

- Dammbehållare: 0.3 l volym

Funktioner

- Flex Tube: 90° böjbart rör för dammsugning under låga
möbler.

- Enkel hantering: smarta funktioner såsom självstånde,
lossa munstycket med foten och en hållare för att hänga av
dammsugaren på ex en stol gör dammsugningen smidigare.

- Enkel hantering: ergonisk och lätt handhållen dammsugare
(1,4 kg) och du behöver inte trycka in knappen hela tiden. Så
enkelt som möjligt för dig.

- 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.

- T**0036
T**0039
T**0025
T**0012
T**0044
T**0042
T**0029

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

- Vikt: 2,9 kg

¹Dammupptagning på matta i jämförelse med en sladdriven
dammsugare från Bosch med Turbo munstycke (BGL3A315/
BGL3A315GB). Testad enl EN 60312-1:2017.
²I Turbo läge når produkten den önskade dammupptagning för
sladdrivna cylinderdammsugare enl. Comm. Reg. (EU) No 666/2013
(meas. acc. to EN 60312-1:2017).
³Villkor finns på www.bosch-home.com.
⁴Dammupptagning mätt i Turboläge på hårda golv. Testat enl EN
60312-1:2017.
⁵I jämförelse med Unlimited 6 borste BCS611AM/01.
⁶I jämförelse med motorn på Unlimited 8 BBS1114.
⁷I jämförelse med 2,5Ah 18V Power For All battery i Ecoläge utan
elektriskt munstycke från Unlimited 6 BCS611AM/01. Tested enl EN
IEC 62885-4:2020.
⁸Mätt i Ecoläge, internt baserat på standard EN 60312-1:2017
sektion 5.1 – 5.3.
⁰Testad enl EN 60312-1:2017.
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