
0 603 9C7 122 – IXO 6

Bosch Power Tools | © Robert Bosch SRL | 02.08.2022

Cod comandă 0 603 9C7 122

Cod EAN 4053423224146

10 bituri de şurubelniţă ✓

Adaptor excentric ✓

Adaptor unghiular ✓

Ambalaj de carton ✓

Geantă de depozitare 
moale ✓

Încărcător micro-USB ✓
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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 3,6 V

Capacitate acumulator 1,5 Ah

Turaţie la mersul în gol 215 rot/min

Moment de torsiune, maxim înşurubare dură
/moale

3 / 4,5 Nm

Durata de încărcare 2 h

Mandrine Suport capete de şurubelniţă 
cu prindere hexagonală

Greutatea maşinii 0,34 kg

Dimensiuni sculă (lungime) 155 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 126 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 48 mm

Ø şuruburi până la 5 mm

Greutate incl. ambalaj 1,20 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 190 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 65 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 200 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 190 x 65 x 200 mm

Funcţii

3,6 V ✓

Tehnologia acumulatorilor litiu-ion ✓

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✓

Power Control ✓

Utilizare: înşurubare ✓

Softgrip ✓

Lampă de lucru integrată ✓

Funcţionare dreapta-stânga ✓

Indicator nivel de încărcare ✓

Acumulator integrat ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 70 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Control deplin pentru lucru fără griji – înşurubare intuitivă de la început până la sfârşit

Beneficii pentru utilizatori
Control deplin datorită controlului progresiv al turaţiei – fără aşchii de lemn sau şuruburi deteriorate

Informare completă datorită indicatorului cu 3 LED-uri al stării de încărcare a acumulatorului – continuă-ţi lucrul având siguranţa unei 
informări detaliate privind nivelul de încărcare a acumulatorului

Gamă completă de posibilităţi datorită interfeţei pentru accesorii – accesoriile perfecte atât pentru lucrările din casă, cât şi pentru cele din 
afara acesteia
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