
جاروهای شارژی بدون 
کابل بوش بی صداترین 

دستیار شام در خانه.

https://homekaala.com


انعطاف پذیری باال
متیز کردن متام اطراف حتی زیر مبلامن بدون محدودیت و به لطف برس 

انعطاف پذیر.

تنظیامت قدرت
با تنظیامت سه گانه قدرت، Athlet برای هر متیزی مناسب است. 

تنظیم 1: برای کارهای نظافتی ساده در حداکرث زمان
تنظیم 2: برای کارهای نظافتی معمولی در زمان متوسط

تنظیم توربو: برای کارهای نظافتی دشوار در حداقل زمان

SensorBagless™ تکنولوژی
SensorControl عملکرد باال و نگهداری بی زحمت و کم هزینه با کمک

 Lithium Ion فناوری
عملکرد فوق العاده قوی باتری Lithium Ion کاربرد ایده آل را با طول عمر ماندگار  

و مدت زمان کوتاه برای شارژ تضمین می کند. 

استفاده آسان 
راحتی همه جانبه: استفاده، نگهداری و متیزی آسان با وزن کم و سیستم 

EasyClean

متیزی ایده آل در انواع سطوح و کف ها
برس AllFloor HighPower، به همراه فناوری بهینه ™SensorBagless، سطوحی 

)پارکت، فرش و کاشی( کامالً متیز را تضمین می کند.

موتور ماندگار
جاروبرقی Athlet با موتور بسیار کارآمد و بهینه، برای استفاده های بی شامر 

طراحی شده است.

2

بدون کابل و همچنان کامل.
جاروهای شارژی Athlet بوش،

ایده ال ترین راه حل نظافت منزل

مدل Athlet بوش با طراحی چشمگیر، عملکرد متیزی منحرص به فرد و حمل 
آسان عرصی جدید در تکنولوژی جاروهای بدون کابل آغاز کرده است.
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متیزی کامل در متام سطوح
جاروهای شارژی مدل Athlet با استفاده از برس AllFloor HighPower و موتور 
بسیار کارآمد ™SensorBagless نتیجه ای هامنند متیز کردن با یک جاروبرقی 

2400 وات به شام ارائه می کنند. 

HighPower Airflow  سیستم
با فناوری بهینه جداسازی گرد و غبار 
و گردش هوای باال، گرد و خاک را به 

طور موثری از محیط جدا می کند.
این روند هنگام ترکیب با برس 

مکانیکی AllFloor HighPower نتایج 
ایده آل متیزی را تضمین می کند.

AllFloor HighPower برس
 AllFloor HighPower برس مکانیکی

با حدود 5000 دور در دقیقه کار 
می کند تا دستیابی به متیزی ایده 
آل در انواع سطوح از جمال پارکت، 

فرش و کاشی تضمین شود.

غلتک برس ویژه
برس Athlet از دو نوع مختلف ساخته شده 

است. موی قرمز برای متیزی فرش و موی 
سیاه برای متیز کردن سطوح سخت طراحی 

شده است تا بدین وسیله Athlet در 
متیزی انواع سطوح بسیار موثر عمل کند.

Carpet bristles 

Hard floor bristles
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با Athlet متام ویژگی ها در یک 
دستگاه جمع شده اند.

2.
SensorBagless™ تکنولوژی

عملکرد باال و نگهداری
 بی زحمت و کم هزینه با کمک 

 SensorControl

5.
انعطاف پذیری باال

متیز کردن متام اطراف حتی زیر 
مبلامن بدون محدودیت و به 

لطف برس انعطاف پذیر.

3.
 Lithium Ion فناوری

عملکرد فوق العاده قوی باتری 
Lithium Ion کاربرد ایده آل را با 

طول عمر ماندگار و مدت زمان 
کوتاه برای شارژ تضمین می کند.

4.
استفاده آسان 

راحتی همه جانبه: استفاده، 
نگهداری و متیزی آسان با وزن 

EasyClean کم و سیستم

1.
متیزی ایده آل در انواع سطوح 

و کف ها
 ،AllFloor HighPower برس

به همراه فناوری بهینه 
™SensorBagless، سطوحی 

)پارکت، فرش و کاشی( کامالً 
متیز را تضمین می کند.

Optional:
کیت لوازم جانبی

این کیت شامل یک آداپتور قابل 
اتصال به خرطوم، بند شانه، 

برس مبلامن و اثاثیه و نیز برس 
درز می باشد که آن را برای متیز 
کردن کوسن ها و گوشه کنارهای 

اتاق ها نیز ایده آل می سازد.

با طراحی چشمگیر، عملکرد متیزی منحرص به فرد و حمل آسان، 
آغازگر عرصی جدید در تکنولوژی جاروهای بدون کابل
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 BBH22451 
 Readyy’y 24V جاروی شارژی

نوک مدادی

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک دستگاه
- برس الکرتونیکی برای متیز کردن متام سطوح

- دو میزان قدرت مکش
- فیلرت قابل شست و شو

- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن محفظه گرد و غبار
- سیستم EasyClean: جدا سازی و متیز کردن آسان برس و 

شلنگ
- نهایت انعطاف پذیری: متیز کردن آسان کنج ها و زیر 

مبلامن با وجود انعطاف پذیری باالی اتصال برس
- ایستادن محکم جارو برای قرارگیری راحت تر، اشغال فضای 

کم و شارژ آسان با هرگونه پریز برق
- باتری های NiMH سازگار با محیط زیست

- کارکرد بی وقفه تا 50 دقیقه
- دارای نشانگر وضعیت شارژ باتری
- زمان شارژ شدن: 12 تا 16 ساعت

BBH22042
 Readyy’y 20.4V جاروی شارژی

 سفید صدفی

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک دستگاه
- برس الکرتونیکی برای متیز کردن متام سطوح

- دو میزان قدرت مکش
- فیلرت قابل شست و شو

- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن محفظه گرد و غبار
- سیستم EasyClean: جدا سازی و متیز کردن آسان برس و 

شلنگ
- نهایت انعطاف پذیری: متیز کردن آسان کنج ها و زیر 

مبلامن با وجود انعطاف باالی اتصال برس
- ایستادن محکم جارو برای قرارگیری راحت تر، اشغال فضای 

کم و شارژ آسان با هرگونه پریز برق
- باتری های NiMH سازگار با محیط زیست

-  کارکرد بی وقفه تا 44 دقیقه
- دارای نشانگر وضعیت شارژ باتری
- زمان شارژ شدن: 12 تا 16 ساعت

 BCH6ATH25
Athlet 25.2V جاروی شارژی

 سفید

- موتور LongLife با بهرتین عملکرد و طول عمر باال
- فناوری Lithium-Ion : باتری های شارژی بادوام و قدرمتند، با 

قابلیت کارکرد طوالنی مدت و زمان شارژ کوتاه 
- متیزکنندگی فوق العاده متامی سطوح با وجود فناوری بدون 

AllFloor HighPower Brush کیسه با کارایی باال و برس قدرمتند
- Sensor Control: تضمین عملکرد مداوم و بدون نقض  

•هشداردهنده LED برای شست و شوی فیلرت
- فناوری منحرص به فرد ™SensorBagless: بی نهایت قدرمتند و 

حداقل نیاز به رسویس و نگهداری
- سه میزان قدرت مکش

- دسته راحت برای جداسازی و خالی کردن محفظه گرد و غبار
- فیلرت بهداشتی برای خروج هوای پاکیزه

- سیستم EasyClean: جدا سازی و متیز کردن آسان برس و 
شلنگ

- ایستادن محکم جارو برای قرارگیری راحت تر، اشغال فضای 
کم و شارژ آسان با هرگونه پریز برق

- کارکرد بی وقفه باال تا 60 دقیقه
XL :حجم محفظه گرد و غبار -

 BBHMOVE6N
 Move 2in1 18V جاروی شارژی

آبی تیره متالیک

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک دستگاه
- برس الكرتیكی

- دو میزان قدرت مکش
- فيلرت قابل شستشو

  - استفاده آسان با طراحی ارگنومیک
- قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال

- عدم اشغال فضای زیاد با قابلیت تا شدن
- باتری های NiMH سازگار با محيط زيست

- کارکرد بی وقفه تا 36 دقیقه
- زمان شارژ: 16-12 ساعت

504436
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BBHMOVE5N
Move 2in1 18V جاروی شارژی 

شکالتی متالیک

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک دستگاه
- برس الكرتيكی

- دو میزان قدرت مکش
- فيلرت قابل شستشو

  - استفاده آسان با طراحی ارگنومیک
- قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال

- عدم اشغال فضای زیاد با قابلیت تا شدن
- باتری های NiMH سازگار با محيط زيست

- کارکرد بی وقفه تا 36 دقیقه
- زمان شارژ: 16-12 ساعت

BBHMOVE3N
Move 2in1 14, 4V جاروی شارژی 

قرمز تیره متالیک

- 2in1: جاروی هم ایستاده و هم دستی در یک دستگاه
- برس الكرتيكی

- دو میزان قدرت مکش
- فيلرت قابل شستشو

- استفاده آسان با طراحی ارگنومیک  
- قابلیت ایستادن بدون نگهدارنده یا جایگاه اتصال

- عدم اشغال فضای زیاد با قابلیت تا شدن
- باتری های NiMH سازگار با محيط زيست

- کارکرد بی وقفه تا 15 دقیقه
- زمان شارژ: 16-12 ساعت

3615
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