
Aspirador recarregável, Unlimited 7, Branco
BCS711XXL

Acessórios incluidos
1 x Escova para juntas

Acessórios opcionais
BHZU21N , BHZUB1830 Bateria Power for ALL 18V, BHZUB1840 ,
BHZUB1850 , BHZUC18N Carregador rápido, BHZUFEH Tubo
extensível flexível, BHZUKIT conjunto de acessórios, BHZUKYD ,
BHZULFC , BHZUMAT , BHZUMP , BHZUXXL

Máximo desempenho – flexibilidade
ilimitada: o nosso aspirador mais flexível
com mais de 99.9% remoção de pó¹.
● 10 anos de garantia no motor gratuita³: desempenho

duradouro com a tecnologia de motores Bosch fabricados na
Alemanha.

● Escova 2 em 1 para móveis e estofos: para uma limpeza suave
de móveis têxteis ou sensíveis.

● Autonomia extensível: as baterias comutáveis permitem
prolongar o tempo de funcionamento, se necessário

● Acessório para teclados e gavetas: fácil limpeza de teclados
e gavetas e que evita sugar acidentalmente pequenos objetos
para o interior do aspirador

● Limpeza do interior do automóvel: acessórios ótimos e
flexíveis para uma limpeza fácil e confortável do interior do
automóvel.

Technical data
Dimensões do produto :  1315 x 252 x 204  mm
Dimensões do produto embalado :  320 x 260 x 680  mm
Dimensões da palete :  205.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por palete :  30
Peso líquido :  2,9  kg
Peso bruto :  5,2  kg
Frequência :  50/60  Hz
Tipo de ficha :  Ficha Euro s/terra até 2,5 A
Certificados de aprovação :  CE,
Eurasian, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine, VDE
Nível de ruído :  82  dB(A) re 1 pW
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Máximo desempenho – flexibilidade
ilimitada: o nosso aspirador mais flexível
com mais de 99.9% remoção de pó¹.

Desempenho

- Escova AllFloor DynamicPower Brush com iluminação LED:
uma escova eléctrica para uma limpeza a fundo de todos os
pavimentos.

- Motor TurboSpin: Fabricado na Alemanha, com 10 anos de
garantia no motor

- Autonomia extensível: as baterias comutáveis permitem
aumentar a autonomia do aspirador, quando necessário

- Número de baterias comutáveis Power for All Alliance
incluídas: 1

- Power For All Alliance: o conjunto de baterias é compatível
com muitos produtos Bosch (linha Casa e Jardim), bem como
com várias outras marcas

- Autonomia por cada bateria 3.0 Ah:
Até 40 min. no modo Eco com acessório não eléctrico Até
30 min. no modo Eco mode com escova eléctrica para
pavimento Até 15 min. no modo Auto com escova eléctrica
para pavimento Até 10 min. no modo Turbo com escova
eléctrica para pavimento

- Selector intuitívo de 3 níveis de potência para todo o tipo de
situações:
Modo eco: maior autonomia para uma limpeza mais
prolongada Modo auto: solução com elevada autonomia &
performance com ajuste automático de potência Modo turbo:
máximo desempenho para ótimos resultados de limpeza

- Modo auto: a escova ajusta-se à performance de acordo com
cada tipo de piso: carpete ou chão duro. A melhor solução de
autonomia & performance dependendo do que é necessário,
para resultados perfeitos

- Fabricado na Alemanha: cumprimento de elevados requisitos
de qualidade e testes minuciosos para garantir máxima
satisfação

Higiene

- Material do filtro vitalício: ar de exaustão limpo graças à malha
metálica de elevada qualidade e filtro vitalício com membrana
Pure Air ( filtragem 99.9%⁰).

- Limpeza do filtro: limpeza fácil do filtro com RotationClean -
não é necessário lavar

- Fácil remoção e esvaziamento do depósito

- Capacidade de depósito: 0.3 l

Conforto

- Flex Tube: Tubo dobrável a 90° para uma limpeza fácil sob
mobílias

- Aspiração sem esforço: funções de conveniência que facilitam
o processo de limpeza, tais como Quick Stand, Nozzle Foot
Release e Easy Parking Clip

- Operação com uma só mão: ergonómico e leve (apenas 1,4kg)
e sem necessidade de carregar continuamente no botão de
potência durante a aspiração

- Limpeza em todos os níveis: graças aos múltiplos acessórios
pode limpar qualquer tipo de sujidade, desde o chão ao teto -
mesmo no seu carro

- Fácil arrumação através de suporte de parede para aparelho e
acessórios

- Peso (pronto a usar com tubo e escova): 2,9 kg

¹Remoção de pó medida no modo Turbo em pavimentos duros com
fendas. Testado de acordo com EN 60312-1:2017.
²No modo Turbo o aspirador alcança a remoção de pó necessária
para aspiradores com fio de acordo com o Regulamento (UE) n.º
666/2013 (medida de acordo com a norma EN 60312-1:2017).
³Termos de garantia em www.bosch-home.pt
⁴Remoção de pó medida no modo Turbo em pavimentos duros com
fendas. Testado de acordo com EN 60312-1:2017.
⁵Comparativamente com o nosso Unlimited Serie 6 BCS611AM/01.
Testado de acordo com EN 60312-1:2017.
⁶Comparativamente com o motor do nosso Unlimited Serie 8
BBS1114.
⁷Comparativamente com a bateria de 2.5Ah 18V Power For All em
modo Eco sem escova eléctrico do Unlimited Serie 6 BCS611AM/01.
Testado de acordo com EN IEC 62885-4:2020.
⁸Medido internamente no modo Eco baseado na norma EN
60312-1:2017 secção 5.1 – 5.3.
⁰Testado de acordo com EN 60312-1:2017.
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