
Serie | 8, Vreckový vysávač, ProSilence,
Biela
BGL8SIL6

Zvláštne príslušenstvo
BBZ02MPF , BBZ123HD , BBZ124HD Tryska na tvrdé podlahy,
BBZ130SA , BBZ131SA , BBZ132SA , BBZ133SA , BBZ154HF HEPA
filter, BBZ154UF , BBZ16GALL , BBZ41FGALL Filtračné vrecko,
BBZ42TB , BBZAFGALL

ProSilence - naše neuveriteľne tiché
vysávače pre dôkladné upratovanie.
● 10 rokov záruky na motor *: konštantný vysoký výkon s

motormi Bosch vyrobenými v Nemecku.
● Automatická regulácia výkonu: senzorom riadená regulácia

výkonu pre optimálne výsledky na všetkých typoch podláh.
● Umývateľný hygienický HEPA filter: vhodný pre alergikov -

žiadne ďalšie náklady.
● Vďaka extra dlhému káblu s 15 m akčným rádiusom nie je

nutné tak často meniť zásuvky.
● Mimoriadne robustná textilná sacia hadica spĺňa tie

najnáročnejšie požiadavky.

Technické údaje
rozmery spotrebiča (mm) :  275 x 320 x 480
rozmery zabaleného spotrebiča (mm) :  315 x 395 x 595
rozmery palety :  200.0 x 80.0 x 120.0
počet spotrebičov na palete :  24
Hmotnosť netto (kg) :  7,700
hmotnosť brutto (kg) :  9,0
napätie (V) :  220-240
frekvencia (Hz) :  50/60
Dĺžka prívodného kábla (cm) :  1200,0
typ zástrčky :  Gardy zástrčka bez uzemnenia
aprobačné certifikáty :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Hlučnosť v dB :  66
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ProSilence - naše neuveriteľne tiché
vysávače pre dôkladné upratovanie.

Výkon

- 10 rokov záruky na motor *: konštantný vysoký výkon s
motormi Bosch vyrobenými v Nemecku.

- PowerProtect System: pre dlhotrvajúci výkon pri vysávaní, aj
keď je vrecko už plné.

- Vrecká na prach PowerProtect (samotesniace) zabezpečujú
vysoký výkon aj pri plnom vrecku. Menej častá výmena vrecka,
menej ďalších nákladov.

- Pre dosiahnutie až o 60%*** väčšieho sacieho výkonu a
najlepších výsledkov vysávania, odporúčame použiť vrecká na
prach PowerProtect. Typ G ALL (BBZ41FGALL).

- SilenceSound System ™: inovatívne izolačné materiály,
odpruženie motora, optimalizované prúdenie vzduchu a
príslušenstvo so zníženou hlučnosťou vedú k tichej prevádzke
66 dB (A).

Hygiena

- Umývateľný HEPA hygienický filter: vhodný pre alergikov -
žiadne ďalšie náklady.

- Označenie výmenného vrecka: Typ G ALL

Komfort

- Obzvlášť tichá prepínateľná hubica SilentClean Premium s
klipovým prepínaním pre extra dôkladné čistenie.

- Hubica pre tvrdé podlahy s mäkkými štetinami. Vhodná pre
jemné vysávanie citlivých podláh ako sú parkety.

- 3-dielne kombinovateľné príslušenstvo: hubica na škáry a
hubica na čalúnenie s odnímateľným štetcom na nábytok -
pripevnený na rúrke

- extra dlhá hubica na škáry

- robustná farebná textilná sacia hadica

- Teleskopická rúrka s posuvnou manžetou a klip-zámkom

- Ergo Premium - ergonomická rukoväť pre jednoduchšie
uchopenie počas vysávania

- Prachové vrecko s objemom: XXL

- Akčný rádius: 15 m

- Automatické navíjanie kábla

- Elektronická regulácia sacej sily otočným regulátorom

- Elektronický ukazovateľ výmeny filtra

- 4 kolieska pre mimoriadnu pohodlnú manipuláciu, mäkké
materiály na ochranu tvrdých podláh

- Odkladacia a parkovacia poloha

- Hmotnosť 5.5 kg (bez príslušenstva)

- *Podmienky predĺženej záruky na https://www.bosch-
home.com/sk/novinky/zaruka-motor-vysavace-bosch

- *** sacia sila s čiastočne naplneným prachovým vreckom
(400g) v porovnaní s typom prachového vrecka Bosch Typ
G bez technológie PowerProtect, testované na vysavači rady
BSGL5

- Meranie a kalkulácia hodnôt zodpovedá smernici (EU) č.
666/2013.
Merania a kalkulácia hodnôt, ktoré nie sú detailne popísané v
tejto smernici, sú prevedené podľa EN 60312-1:2017.
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