
موتور قوی با عملکرد بهینه 
برای متیزی ایده آل

با استفاده از کیسه جارورقی 
اورجینال عالوه بر بهره مند شدن 
از خدمات رایگان در طول ضامنت 

دستگاه، طول عمر دستگاه خود را نیز  
افزایش دهید.



جاروبرقی های بی صدای بوش با مترکز بر 
کوچکرتین جزئیات طراحی شده تا شام در هر 

ساعتی از شبانه روز بدون نگرانی از آلودگی 
صوتی و در کامل آرامش متیزی منزل خود را به 

امتام برسانید.

متیزی باورنکردنی با سیستم 
SilenceSound در پاسی از شب.
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 BGL72294 
 جاروبرقی کیسه دار آبی تیره

Ergomaxx’x

 • توان: حداکرث 2200 وات
• موتور جدید پیرشفته HiSpin با تیغه های آیرودینامیکی و جریان 

هوای کالیربه شده برای بهرتین مکش گرد و غبار با پایین ترین 
 مرصف انرژی

• سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی متیزکنندگی، حتی 
 زمانی که کیسه گرد و غبار پر باشد

 • دارای فیلرت HEPA قابل شست و شو
G کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های • 

 • برس نظافت قابل تنظیم
Turbo برس • 

• برس نظافت نرم، مناسب برای متیز کردن زمین های حساس 
 مانند پارکت

• 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: برس حرفه ای، برس 
 اثاثیه و برس مبلامن

 • کیسه گرد و غبار 5 لیرتی
 • شعاع عملکرد: 12 مرت

 • هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه گرد و غبار
• ™AirBumper شفاف برای محافظت از مبلامن و دیوار

BGL72234 
 جاروبرقی کیسه دار سفید

Ergomaxx’x

 • توان: حداکرث 2200 وات
• موتور جدید پیرشفته HiSpin با تیغه های آیرودینامیکی و جریان 

هوای کالیربه شده برای بهرتین مکش گرد و غبار با پایین ترین 
 مرصف انرژی

• سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی متیزکنندگی، حتی 
 زمانی که کیسه گرد و غبار پر باشد

 • دارای فیلرت HEPA قابل شست و شو
G کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های • 

 • برس نظافت قابل تنظیم
• برس نظافت نرم، مناسب برای متیز کردن زمین های حساس 

 مانند پارکت
• 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: برس حرفه ای، برس 

 اثاثیه و برس مبلامن
 • کیسه گرد و غبار 5 لیرتی

 • شعاع عملکرد: 12 مرت
 • هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه گرد و غبار
• ™AirBumper شفاف برای محافظت از مبلامن و دیوار

BSGL52531
جاروبرقی کیسه دار مشکی

Free’e ProPower

• توان: حداکرث 2500 وات
•  محور توپی 360 درجه برای حداکرث انعطاف پذیری شلنگ

• ™AirBumper شفاف برای محافظت از مبلامن و دیوار
• قابلیت تنظیم قدرت مکش

• دکمه بزرگ خاموش/روشن کردن
• برس نظافت قابل تنظیم

• 2 قطعه لوازم جانبی - برس اثاثیه و درزها
• سیستم کنرتل جریان هوا

• سیستم ایمنی هوا
HEPA فیلرتاسیون •

GXXL :کیسه گرد و غبار جایگزین •
MegaFlit SuperTEX کیسه 4.5 لیرتی قفل دار •

• شعاع عملکرد: 15 مرت

 BGL7200 
 جاروبرقی کیسه دار قرمز روشن

Ergomaxx’x

 • توان: حداکرث 2000 وات
• موتور جدید پیرشفته HiSpin با تیغه های آیرودینامیکی و جریان 

هوای کالیربه شده برای بهرتین مکش گرد و غبار با پایین ترین 
 مرصف انرژی

• سیستم PowerProtect: برای نهایت کارایی متیزکنندگی، حتی 
 زمانی که کیسه گرد و غبار پر باشد

• دارای فیلرت قابل شست و شوی بهداشتی برای خروج هوای 
 پاکیزه

G  کیسه گرد و غبار جایگزین: متام مدل های • 
 • برس نظافت قابل تنظیم

• 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: برس حرفه ای، برس 
 اثاثیه و برس مبلامن

 • کیسه گرد و غبار 5 لیرتی
 • شعاع عملکرد: 12 مرت

 • هشداردهنده الکرتونیکی تعویض کیسه گرد و غبار
• ™AirBumper شفاف برای محافظت از مبلامن و دیوار
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BGS4UGOLD2
جاروبرقی مخزن دار مشکی

Bosch Runn’n

• SmartSensor Control: حداقل نیاز به نگهداری
• ™SilenceSound System: مواد عایق کامال جدید، جریان هوای 

بهینه شده و کاهش صدای تولیدی و در نتیجه، عملکرد با صدای 
بسیار پایین

• متیز کردن فیلرت: SmartSensor Control زحمت پاک کردن فیلرت 
را به حداقل می رساند. اخطار هوشمند نیاز به بررسی فیلرت با 

EasyClean سیستم
• سیستم CrossFlow برای جداسازی پیرشفته گرد و غبار

•  CompressorTechnology: موتوری پیرشفته با فناوری جدید و با 
تیغه های آیرودینامیکی و جریان هوای کالیربه شده برای بهرتین 

مکش گرد و غبار با پایین ترین مرصف انرژی
HEPA فیلرت قابل شست و شوی •

• اندازه کوچک
• دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن محفظه گرد و غبار

XL :ظرفیت مخزن گرد و غبار •
• قابلیت تنظیم قدرت مکش

• SilentCleanPlus با صفحه فلزی )عرض 280 میلی مرت(
• برس مخصوص زمین سخت با شانه های نرم
• لوازم جانبی دو قسمتی: برس اثاثیه و درزها

• جمع شدن خودکار سیم برق
• شعاع عملکرد: 10 مرت

BGC1U1700
جاروبرقی مخزن دار قرمز روشن

GS-     10

• توان: حداکرث 1700 وات  
• کارایی بسیار باال با سیستم highPower Airflow: موتوری قوی با 

آیرودینامیک بهینه
• سیستم پیرشفته جداسازی گرد و غبار

• فیلرت بهداشتی برای هوای خروجی پاکیزه
• اندازه کوچک

• دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن محفظه گرد و غبار
• قابلیت تنظیم قدرت مکش

• دسته راحت با طراحی ارگونومیک
• ظرفیت مخزن گرد و غبار: 1.4 لیرت

• لوله تلسکوپی
• برس نظافت قابل تنظیم

• لوازم جانبی دو قسمتی: برس اثاثیه و درزها
• جمع شدن خودکار سیم برق

 • شعاع عملکرد: 8 مرت
• 2 چرخ بزرگ ثابت / 1 چرخ گردان

 BGS5SIL66C
جاروبرقی مخزن دار مشکی

Relaxx’x ProSilence66

• SmartSensor Control: حداقل نیاز به نگهداری 
• سیستم QuattroPower: برای متیزی فوق العاده با کمرتین مرصف انرژی

• ™SilenceSound System: عایقبندی جدید جهت جریان هوای بهینه شده و 
کاهش صدای تولیدی و در نتیجه عملکرد با صدای بسیار پایین 66 دسی بل

A :سطح بازدهی انرژی •
• سیستم هوشمند SelfClean: سیستم خودکار شست و شوی فیلرت داخلی

• فیلرت بهداشتی و قابل شست و شوی HEPA: مناسب برای افراد دارای آلرژی 
• دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن محفظه گرد و غبار

• برس مخصوص متیزکردن زمین های سخت برای متیزی کامل زمین هایی 
با شکاف و درز مانند کاشی ها و رسامیک ها. مناسب برای متیزکردن زمین 

های حساس مانند پارکت
• 3 نوع برس جانبی متصل به لوله تلسکوپی: برس حرفه ای، برس اثاثیه و 

برس مبلامن
• لوله تلسکوپی با قفل زبانه ای
XXL :ظرفیت مخزن گرد و غبار •

• جمع شدن خودکار سیم برق
• شعاع عملکرد: 11 مرت

BGL32500 
 جاروبرقی کیسه دار قرمز

GL-30

 • توان: حداکرث 2500 وات
 • قابلیت تنظیم قدرت مکش

 • دسته راحت با طراحی ارگونومیک
 • برس نظافت قابل تنظیم

 • برس های حرفه ای برای متیز کردن اثاثیه مختلف 
 AirClean II فیلرتاسیون 6 مرحله ای • 

SuperTEX MegaFlit کیسه گرد و غبار قفل دار • 
 • کیسه گرد و غبار 4 لیرتی

G :کیسه گرد و غبار جایگزین • 
 • هشداردهنده تعویض کیسه گرد و غبار

 • دارای محل قرارگیری لوله برای پارک و نگهداری دستگاه
• شعاع عملکرد: 10 مرت
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boschhomeir
www.bosch-home.com/ir

تعهد مرصف بهینه انرژی.
بوش با تولید لوازم خانگی کم مرصف، 
در مقایسه با 15 سال گذشته تا %80 
در مرصف برق و تا 60% در مرصف آب 

خانوارها رصفه جویی کرده است.

تعهد اصل بودن.
با خرید از مراکز رسمی فروش لوازم 

خانگی با کیفیت، با قطعات اورجینال به 
خانه بربید.

تعهد ضامنت.
لوازم خانگی بزرگ با متامی لوازم جانبی در 

برابر هر گونه نقص فنی و تولیدی دارای 
3 سال و لوازم خانگی کوچک دارای 2 سال 

ضامنت می باشند.

تعهد کیفیت.
کیفیت باال برای ما مفهومی فراتر از استفاده 
از مواد اولیه مرغوب دارد. ما از طراحی اولیه 
گرفته تا ریزترین قطعات یدکی متام مترکز 

خود را معطوف جزئیات می کنیم. تنها از این 
طریق است که می توانیم کیفیتی را که 

همگان در جهان از لوازم  خانگی بوش انتظار 
دارند، تضمین کنیم.

تعهد خدمات پس از فروش.
جهت دریافت هر گونه خدمات پس از 
فروش با اطمینان خاطر با مراکز رسمی 
خدمات مشرتیان بوش متاس بگیرید.

تعهد “ساخت بوش”.
محصوالت بوش در رسارس دنیا تحت 
تکنولوژی پیرشفته مهندسی آملان و 
استانداردهای جهانی “ساخت بوش” 

تولید می شوند.

با خرید لوازم خانگی بوش تنها از طریق منایندگان رسمی، هامنند مرصف کنندگان دیگر 
کشورهای جهان از مزایای ویژه مشرتیان بوش بهره مند شوید. 

منایندگی های رسمی بوش در ایران


