
Serie | 8, Genopladelig støvsuger, Unlimited
Gen2, hvid
BSS8224

Tilbehør
BHZU21N Tilbehør støvsuger, BHZUB1830 Tilbehør støvsuger,
BHZUB1840 Tilbehør støvsuger, BHZUC18N , BHZUFEH Tilbehør
støvsuger, BHZUHF Tilbehør støvsuger, BHZUKYD Tilbehør
støvsuger, BHZULFC Tilbehør støvsuger, BHZUMAT Tilbehør
støvsuger, BHZUMP Tilbehør støvsuger, BHZUXXL Tilbehør
støvsuger

Så stærk som en ledningsstøvsuger med
ubegrænset driftstid. 1
● Ekstrem stærk: Intet kompromis på ydeevne, idet den er lige

så effektiv som en støvsuger med ledning*.
● Ubegrænset driftstid *: Rengør et helt hus takket være

udskiftelige batteripakker i kombination med en hurtigoplader.
● Auto mode: Ikke flere skift at sugestyrke når du støvsuger

takket være automatisk justering til alle typer gulve, der
støvsuges på.

● AllFloor HighPower børste med LED lys: Forbedret rengøring
med integreret lys på gulvet.

● Gratis 10 års motor garanti: Lang ydeevne med Bosch motor
teknologi - made in Germany.

Teknisk data
Produktmål (HxBxD) :  1277 x 211 x 252  mm
Dimension af pakket produkt :  205 x 290 x 790  mm
Palledimensioner :  195.0 x 80.0 x 120.0
Standardantal enheder pr. palle :  36
Nettovægt :  3,2  kg
Bruttovægt :  7,4  kg
Frekvens :  50/60  Hz
Stiktype :  Euro stik u. jord op til 2,5 A
Godkendelse af certifikater : 
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lydniveau :  78  dB(A) re 1 pW
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Serie | 8, Genopladelig støvsuger, Unlimited
Gen2, hvid
BSS8224

Så stærk som en ledningsstøvsuger med
ubegrænset driftstid. 1

Ydeevne

- Ubegrænset driftstid: To udskiftelige batterier i kombination
med hurtig oplader gør at du altid er klar og aldrig behøver at
have en støvsuger uden batteri.

- 2 udskiftelig strøm til alle Alliance batteripakke (r)

- Power for ALL system: Batterisystemet er del af 18 volt
Power4All som fungerer på Bosch home & Garden produkter

- Kørselstid pr. 4,0 Ah batteripakke: Op til 65 min. i Eco-tilstand
med ikke-elektrisk tilbehør Op til 55 min. i Eco-tilstand med
elektrisk gulvdyse Op til 20 min. i Auto-tilstand med elektrisk
gulvdyse Op til 10 min. i Turbo-tilstand med elektrisk gulvdyse

- AllFloor HighPower børste med LED-lys: en elektrisk dyse til
intens rengøring af alle gulve.

- TurboSpin Motor: Fremstillet i Tyskland med gratis 10 års
motorgaranti

- Intuitivt 3-trins valg af strømtilstand, der dækker alle
rengøringssituationer: Eco-tilstand: omfattende driftstid til
længere rengøring. Auto-tilstand: top runtime & performance-
løsning med automatisk effektjustering. Turbo-tilstand:
ultimativ ydeevne for optimale rengøringsresultater.

- Auto-tilstand: dysen justerer ydelsen afhængigt af gulvtype:
tæppe eller hårdt gulv. Top runtime & performance-
løsning afhængigt af hvad der er nødvendigt for perfekte
rengøringsresultater.

Hygiejne - filter & støvsugerpose

- Livstidsfiltermateriale: patronfilter med Pure Air-membran
og hygiejnisk filter sikrer, at udsugningsluften er renere end
rumluft (99,99% filtrering)

- Filterrengøring: Let at rengøre filtret med RotationClean - vask
ej nødvendigt

- Enkel betjening ved udtagelse og tømning af støvbeholder

- EasyClean System: Nemt at fjerne og dermed rense cylinderen
med børster

Komfort

- Fleksibel dyse: Dysen roterer 180 ° for at give ekstra
fleksibilitet til at nå let under møbler og snævre steder

- Enhåndsbetjening: Ergonomisk håndholdt og ikke nødvendigt
at trykke kontinuerligt på tænd / sluk-knappen.

- Rengøring på alle niveauer: Takket være det alsidige tilbehør
kan du fjerne al slags snavs, fra gulv til loft eller støvsuge din
bil eller båd, idet den er let at tage med.

- Nem opbevaring: Docking station for nem opbevaring af
støvsugeren og alt tilbehør

- Støvbeholder: 0.4 l netto volume

- Vægt: 2,9 kg.

²Sammenlignet med motoren i vores tidligere Unlimited Serie | 8
BBS1114
³Garantibetingelser på www.bosch-home.dk.
** testet i overensstemmelse med EN 60312-1
⁶Støvopsamling målt i Turbo-tilstand på hårdt gulvspalte. Testet i
henhold til EN 60312-1.
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