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Akumuliatorinis
daugiafunkcis įrankis

UniversalMulti 12
Universalus akumuliatorinis
įrankis įvairiausiems darbams
buityje

Į gaminio puslapį
€ 109,99*
* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
-

Galingas variklis su elektroniniu greičių perjungimu
Dėl „Bosch AutoClic“ sistemos priedus be jokių raktų galima pakeisti per 3 sekundes
Platus „Starlock“ priedų pasirinkimas įvairiausiems darbams
Integruotas LED užtikrina gerą darbo vietos apšvietimą
Kirpkite, pjaukite, šlifuokite, grandykite, frezuokite, gludinkite ir poliruokite naudodami įvairias
medžiagas
- „Power for ALL“: vienas akumuliatorius ir įkroviklis visai „Home & Garden“ įrankių sistemai
- „Syneon Chip“ mikroschema reguliuoja galią užtikrindama optimalų efektyvumą ir ilgesnį veikimą

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:
-

ACZ 85 EB (2 609 256 943)
AIZ 32 EPC (2 609 256 947)
Trikampė šlifavimo plokštė 93 mm, AVZ 93 G (2 609 256 956)
Trikampių šlifavimo popieriaus lapelių rinkinys (2 609 256 A54)
4 pakopų gylio ribotuvas segmentiniams pjūkleliams (2 609 256 C61)

Gaminio numeris: 0603103020
EAN kodas: 3165140843881
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Akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis

UniversalMulti 12
Techniniai duomenys
Akumuliatoriaus įtampa: 12 V
Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah
Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 10.000 – 20.000 aps./min.
Švytavimo kampas: 2,8 °
Svoris su akumuliatoriumi: 1,1 kg

Informacija apie triukšmą ir vibracij
Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745
Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

be rankenos

Vibracijos emisijos vertė ah: 4.0 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

be rankenos

Vibracijos emisijos vertė ah: 12.0 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

be rankenos

Vibracijos emisijos vertė ah: 12.0 m/s²
Paklaida K: 1.5 m/s²

Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos triukšmo lygis: garso slėgio lygis 83 dB(A); garso stiprumo lygis 94
dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos

12 V

Akumuliatoriaus įtampa

Funkcijos
12 V
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Ličio jonų technologija
Be laido
Bosch elektroninė celių apsaugos sistema (ECP)
Švytavimo kampas
Sūkių skaičiaus pasirinkimas
Minkšta danga „Softgrip“
Rinkinyje su papildoma įranga

