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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18,0 V

Capacitate acumulator 2,5 Ah

Număr vibraţii 22.000 vibraţii/min

Diametru orbită 1,6 mm

Suprafaţa de şlefuit 104 cm²

Fixare material abraziv Sistem de prindere cu arici 
micro

Greutatea maşinii 1,3 kg

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Greutate incl. ambalaj 1,57 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 248 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 152 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 133 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 248 x 152 x 133 mm

Funcţii

18 V ✓

Tehnologia acumulatorilor litiu-ion ✓

Prindere cu arici micro ✓

Bosch Electronic Cell Protection (ECP) ✓

SDS Bosch ✓

Sistem de microfiltrare ✓

Softgrip ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 72 dB(A)

Nivel putere sonoră 80 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Cod comandă 0 603 3A1 321

Cod EAN 3165140571999

3 foi abrazive gran. 80, gran. 120, gran. 
160 
2 609 000 178

✓

Ambalaj de carton ✓
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Şlefuitor puternic, compact, multifuncţional cu libertate oferită de acumulator

Beneficii pentru utilizatori
Meşter bun la toate, puternic, adecvat pentru a lucra în colţuri, pe margini şi pe suprafeţe plate de mărime medie

Schimbaţi repede şi uşor accesoriile de şlefuire cu ajutorul sistemului SDS

Recipientul pentru praf cu sistem de microfiltrare reduce praful pentru o zonă de lucru mai curată

Compatibil cu acumulatorul Bosch 18V POWER FOR ALL

Utilizare pe lemn de esenţă tare, lemn de esenţă moale, suprafeţe lăcuite şi vopsite

POWER FOR ALL: un acumulator şi un încărcător pentru o întreagă gamă de scule Home & Garden

Tehnologia Syneon reglează cantitatea de energie utilizată pentru a asigura o eficienţă optimă şi un timp de funcţionare mai îndelungat
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