
Rechargeable vacuum cleaner, Unlimited
Serie | 8 ProAnimal, Red
BBS81PET

Included accessories
1 x XXL upholstery nozzle, 1 x XXL crevice nozzle, 1 x charger,
1 x exchangeable battery pack, 1 x animal mini power brush,
1 x docking station, 1 x 2in1 furniture brush &amp;amp;amp;
upholstery nozzle, 1 x additional brush roll for floor nozzle, 1 x
additional brush roll for mini power noz

Optional accessories
BHZUB1830 : Exchangeable Battery
BHZUC18N : Quick Charger

Technical Data
Pallet dimensions :  195 x 80 x 120
Standard number of units per pallet :  36
Net weight (kg) :  5.707
Gross weight (kg) :  6.6
Frequency (Hz) :  50/60
Plug type :  Euro plug w/o earthing 2.5 A
Approval certificates :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Oplaadbare stofzuiger, Unlimited Serie | 8
ProAnimal, rood
BBS81PET

Optional accessories
BHZUB1830 : Verwisselbare Power for Alll accu 18V
BHZUC18N : Snellaadapparaat

Voor dierenliefhebbers: tot 30% snellere
reiniging * - zelfs zonder snoer! De nieuwe
snoerloze ProAnimal-stofzuiger van Bosch.
● ProAnimal mondstuk voor maximale opname van dierenharen

en stof op alle vloeroppervlakken met de eenvoudig te reinigen,
draaiende borstel

● Verlengde werktijd: uitwisselbare accu’s zorgen ervoor dat je,
indien nodig, de werktijd kunt verlengen.

● ProAnimal mondstuk voor maximale opname van dierenharen
en stof op alle vloeroppervlakken met de eenvoudig te reinigen,
draaiende borstel.

● Cartridge filter system: Voor uitblaaslucht die schoner is dan
de lucht die je inademt dankzij 99,9% filtratie.**

● Verbeterde prestaties: Geniet van +30% meer kracht op
de normale stand en 3 minuten extra werktijd op de Turbo
stand.****

Technical Data
Palletafmetingen :  195 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  36
Nettogewicht (kg) :  5,707
Brutogewicht (kg) :  6,6
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Oplaadbare stofzuiger, Unlimited Serie | 8
ProAnimal, rood
BBS81PET

Voor dierenliefhebbers: tot 30% snellere
reiniging * - zelfs zonder snoer! De nieuwe
snoerloze ProAnimal-stofzuiger van Bosch.

Prestatie

- ProAnimal mondstuk: Elektrische borstel voor maximale
opname van dierenharen en stof op alle vloeroppervlakken.
Met eenvoudig te reinigen, draaiende borstel

- Verlengde werktijd: uitwisselbare accu's zorgen ervoor dat je,
indien nodig, de werktijd kunt verlengen.

- Power for ALL System: De accu's zijn onderdeel van het 18
Volt systeem van Bosch Home & Garden.

- Werktijd per accu:
Tot 40 min. op de normale stand zonder elektrische
accessoires.
Tot 35 min. op de normale stand met elektrische zuigmond.
Tot 10 min. op de Turbo stand met elektrische zuigmond.

- Snelle oplaadfunctie: laad je accu’s volledig op binnen 5 uur
in het dockingstation of in slechts 60 minuten via de snellader
BHZUC181 (afzonderlijk verkrijgbaar)

- DigitalSpin Motor: hoge prestaties, compact, licht en voor een
lange levensduur.

- ProAnimal hulpstuk: de extra rode borstel is ontwikkeld voor
eigenaren van huisdieren en kan gemakkelijk dierenharen
verzamelen. Het mondstuk zorgt voor een perfecte
vezelopname op de bekleding en zelfs op moeilijk bereikbare
plaatsen.

Hygiëne

- Lifetime filtermateriaal: Cartridge filter met Pure Air
membraan en hygiënisch filter voor uitblaaslucht die schoner
is dan normale kamerlucht (99,9% filtratie**).

- Filterreiniging: Gemakkelijke filterreiniging dankzij
RotationClean - wassen is overbodig.

- Eenvoudig te legen container

- EasyClean System: Eenvoudig los te koppelen en te reinigen
draaiende borstel

Comfort

- Schoonmaken op alle niveaus: Dankzij de verschillende
accessoires kan je alles stofzuigen, van vloer tot plafond - en
zelfs in de auto.

- Gemakkelijk opbergen: dankzij de wandhouder met
oplaadfunctie kunnen de stofzuiger en de accessoires
gemakkelijk opgeborgen worden.

- Aangenaam stil: Maar 76db(A) op de normale stand.***

- Stofcontainer: 0.4 l netto inhoud

- Lange flexibele kierenzuigmond.

- 2-in-1 meubelborstel en bekledingszuigmond.

- XXL meubelzuigmond: extra breed voor snellere reiniging van
gestoffeerde meubels

- Gewicht (klaar voor gebruik met buis- en vloermondstuk): 2,9
kg

* Vezelopname op tapijt in vergelijking tot een cilinder stofzuiger van
Bosch met turbo borstel (BGL3A315). Getest volgens IEC 60312-1.
** Gemeten volgens EN 60312-1.
*** Gemeten volgens EN 60704-1 en EN 60704-2-1 op tapijt.
**** Vergeleken met voorgaande Unlimited varianten BBS1/BCS1.
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