
Noul Roxx’x
Viitorul tehnologiei bagless.



Diferenţa între un aspirator convenţional şi  
noul Roxx’x este m`surabil`. Cu un senzor.
Noul Roxx’x de la Bosch impresioneaz` prin performanţa superioar` chiar  
şi asupra mizeriei greu de îndep`rtat – şi totul f`r` un sac de praf.

Aspirarea f`r` sac:
La aspiratoarele bagless (f`r` sac), praful şi murd`ria sunt separate de fluxul de aer, prin forţa centrifug`, într-un separator şi, 
ulterior, cad în containerul care poate fi golit. Avantajele faţ` de aspiratoarele cu sac se remarc` prin eliminarea costului pentru saci, 
precum şi prin posibilitatea golirii frecvente a containerului.

Performanţ` maxim` în cur`ţare
în comparaţie cu alte aspiratoare bagless 
(în special tipurile de mizerie greu de 
îndep`rtat).
Cost de întreţinere minim datorat 
sistemului inteligent de autocur`ţare 
SensorBagless™.
Zero costuri ulterioare întrucât 
containerul [i filtrele au durat` similar` 
de viaţ` cu cea a aparatului.

Flux optim de aer
Graficul arat` c` noul Roxx’x atinge 
un flux de aer semnificativ mai mare 
comparativ cu produse similare fabricate 
de competitorii tradiţionali din Europa. 
Debitul ridicat de aer asigur` rezultate de 
calitate în aspirare.

Media fluxului de aer 
pentru primele 15 
aspiratoare bagless 
din Europa potrivit 
GFK Hitlist*

Bosch Roxx’x

*GFK Hitlist pentru 13 ţ`ri din Europa, 
Aspiratoare bagless, Ianuarie – Decembrie 2008

+ 30%



Performanţa înalt` înseamn` s` fii  
mai bun cu fiecare detaliu.
Exist` un secret tehnologic în spatele fluxului  
de aer maxim: sistemul RobustAir™.

Tehnologia viitorului în aspirarea bagless - sistemul RobustAir™:
Performanţa excepţional` a aspiratorului Roxx’x este rezultatul unui sistem inovator RobustAir™, care asigur` o eficien]` maxim` de 
cur`]are în profunzime [i fiabilitate în utilizare.

Sistemul Direct Flow:
Prin intermediul diametrului m`rit al 
traseului parcurs de aer, de la perie la 
container, se asigur` chiar [i aspirarea 
particulelor mari de mizerie, f`r` a 
bloca aparatul.

Flux de aer maxim:
Tehnologia ridicat` a motorului cu 
care este dotat noul aspirator Roxx’x 
permite atingerea unor performanţe 
maxime ale fluxului de aer, condiţie 
obligatorie pentru o cur`ţare optim`.

Soluţia ingenioas` high-tech:
Suprafaţa mare a filtrului GORE™CLEANSTREAM®  
şi tehnologia unic` a membranei Gore confer` 
siguranţa c` praful nu trece prin filtru, fiind 
reţinut complet. Funcţioneaz` pe acelaşi 
principiu cu cel al impermeabilit`ţii la ap` şi cel 
al schimbului de aer la hainele GORE-TEX®, care 
las` aerul s` p`trund`, dar ţine apa la distanţ`. 
Praful şi murd`ria sunt reţinute pe suprafaţa 
membranei filtrului, doar aerului curat fiindu-i 
permis s` treac`. Cea mai mic` modificare 
de performanţ` în aspirare este detectat` de 
sistemul SensorBagless™, care declanşeaz` 
mecanismul de autocur`ţare (îndep`rtarea 
automat` a prafului şi mizeriei de pe filtru).

SensorBagless™

Diametru m`rit

Filtru High-Tech



High-tech este complicat, îns` cu Roxx’x  
de la Bosch este chiar uşor de folosit.
Bucur`-te de performanţa ridicat` a noului Roxx’x în timpul  
aspiratului zilnic; cu noile funcţii, ofer` şi mai mult confort.

Containerul de praf – uşor de îndep`rtat:
Containerul de praf al noului Roxx’x are un volum impresionant de 3 l, ceea ce înseamn` c` poţi aspira de mai multe ori înainte s` fie golit.

Design ergonomic. 
Cu doar trei manevre, containerul poate fi 
îndep`rtat şi fixat la loc. Mai întâi se ridic` 
mânerul, apoi containerul, se scoate filtrul 
[i se gole[te.

Aspirare silenţioas`. 
Deşi nivelele sale de 
performanţ` sunt permanent 
ridicate, noul Roxx’x este unul 

din cele mai silenţioase aspiratoare 
bagless (75 dB).

Mobilitate optim`. 
Raza mare de acţiune de 11 m şi roţile 
multidirecţionale care permit o rota]ie la 
360° îi confer` o mobilitate ridicat`.

75 dB



Cur`]enie în cas` [i nu numai.
Unic pe piaţ`: SensorBagless™ – sistemul inteligent  
de autocur`ţare a filtrului.

Performanţ` maxim`: 

Pentru a asigura puterea de aspirare 
optim`, filtrele sistemelor bagless 
trebuie cur`ţate regulat. În practic`, 90% 
dintre utilizatori cur`ţ` filtrul doar când 
observ` o diminuare semnificativ` în 
performanţa aparatului. Aceasta înseamn` 
c` majoritatea aparatelor bagless sunt 
frecvent folosite sub nivelul optim de 
performanţ`, iar cur`ţarea profund` nu 
este posibil`. Spre deosebire de restul 
aspiratoarelor bagless, Roxx’x dispune de 
autocur`ţare complet`, astfel încât asigur` 
permanent un flux maxim de aer.

Sistemul de autocur`ţare complet 
automat SensorBagless™:

Roxx’x este echipat cu tehnologia 
inovativ` SensorBagless™ pentru un flux 
maxim de aer. Senzorii monitorizeaz` 
permanent performanţele aspiratorului, 
iar dac` fluxul de aer scade sub valoarea 
optim`, indicatorul luminos se aprinde şi 
cur`ţarea filtrului este activat` automat. 
În mai puţin de 5 sec., filtrul este cur`ţat 
şi aspiratorul funcţioneaz` în condiţii 
optime, cu un debit maxim de aer.

Avantaje unice:

Performanţa maxim`: automat`, prin 
tehnologia inteligent`.

Costuri de întreţinere minime: în 
comparaţie cu alte sisteme bagless.

Rezultate maxime în cur`ţare: prin 
flux ridicat de aer.



Sensor Bagless75 dB

BGS62232 Aspirator bagless (f`r` sac) Roxx´x

• Putere 2200 Watt
• Tehnologie inovativ` SensorBagless™ 
• RobustAir™ pentru flux maxim de aer
• Cur`]area fitrului: sistem de autocur`]are
• Container de praf: 3 l volum util
• Culoare Mineral Silver 
•  Sistem de filtrare HEPA lavabil - recomandat pentru persoanele 

cu alergii 
• Manevrare uşoar` pentru îndep`rtare şi golire 
•  Extrem de silenţios în funcţionare, chiar şi utilizat la putere 

ridicat` 
• Mâner ergonomic 
• Tub telescopic cu dispozitiv pentru glisare şi clip de blocare 
•  Perie reglabil`, cu izolaţie fonic` şi sistem de fixare pe tub 

(l`ţime 280 mm) 
• Perie pentru parchet (l`ţime 300 mm) 
• Set 2 accesorii încorporate - duz` spaţii înguste şi perie tapiţerie 
• Dispozitiv pentru poziţiile de parcare şi de repaus 
• Înf`şurare automat` a cablului 
• 4 role pentru direcţionare 
• Raz` de acţiune: 11 m 
• Greutate: 8.4 kg (f`r` accesorii)

Cump`r`torii pot suna pentru informa]ii [i asisten]` service la num`rul de telefon 021.203.97.48 sau pot  scrie la adresa de e-mail: service.romania@bshg.com.
Produc`torul î[i rezerv` dreptul de a îmbun`t`]i performan]ele tehnice [i designul produselor prezentate, f`r` aviz`ri prealabile.
Bosch Electrocasnice 06/ 2011. www.bosch-home.ro


