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Акумуляторні пилососи

Серія Bosch Athlet 32.4V
Акумуляторний пилосос
BCH7ATH32K
BCH7ATH32K

Вражаючий результат продуктивості
від Bosch: потужний аккумуляторний
пилосос з тривалим часом роботи
● Покращена універсальна щітка AllFloor HighPower
● SmartSensor Control: Вражаюча продуктивність кожного

разу завдяки сенсорному контролю та LED індикатору
● Удосконалена літій-іонна технологія Bosch: довговічні та

потужні акумулятори забезпечують до 75 хв. безперервної
роботи приладу та короткий час заряджання

● Максимальна гнучкість: пилосос без кабелю, легке
прибирання навколо меблів та під ними

● Фільтр з м'якою мембраною та гігієнічний фільтр для
максимального результату чистоти. Легке очищення фільтру
завдяки технології RotationClean.

Технічні дані
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :  205 x 80 x 120
Стандарнтна кількість одиниць у палеті :  40
Вага Нетто (кг) :  4,6
Загальна вага (кг) :  6,3
Частота (Гц) :  50/60
Тип штекера/електричної вилки :  Euro plug w/o earthing 2.5 A
Сертифікати відповідності :  CE, Eurasian, Ukraine
:  Не застосовується
:  Не застосовується
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Вражаючий результат продуктивості від
Bosch: потужний аккумуляторний пилосос
з тривалим часом роботи

Продуктивність

- Потужний акуммуляторний пилосос гарантує тривалий час
роботи

- HiSpin мотор забезпечує високу продуктивність та тривалий
час роботи

- AllFloor HighPower Brush: електрична насадка для
очищення усіх видів підлоги

- SmartSensor Control:контроль максимальної продуктивності
з LED індикатором

- Технологічні батареї Lithium-Ion забезпечують тривале
використання приладу та коротий період підзарядки

- 3 ступіні продуктивності:
Ступінь 1:звичайне прибирання та максимальний час
роботи приладу
Ступінь 2: ускладнене прибирання та середній час роботи
приладу
Ступінь 3: складне прибирання та короткий час роботи
приладу

Гігієна

- Картридж- фільтр з пом'якшеною Pure Air мимбраною та
гігієнічний фільтр для ефективного очищення повітря

- RotationClean System: сигнал LED дисплею делікатно
повідомить про необхідність очищення фільтру

- Легке зняття та спустошення пилового контейнеру

Комфорт

- Набір аксесуарів: знімна коротка ручка, ремінь для
комфорту та безпеки що регулюється, адаптер з трубкою,
насадка для оббивки та щілинна насадка

- Прилад простий та комфортний у використанні завядки
легкій вазі та системі EasyClean

- Система EasyClean: легкість очищення насадок

- Прибирання без обмежень завдяки гнучкому з'єднанню
трубки з соплом приладу

- Вільне переміщення та зручне зберігання

- Час використання до 75 хв.

- Індикатор стану зарядки батареї

- Час зарядки:
3 години (акумулятор заряджений на 80%)
6 годин (акумулятор заряджений на 100%)

- Об‘єм контейнера для пилу: 1.4 л

- Ручка з покриттям Soft touch

Перевірено відповідно до EN 60312.


