
www.bosch-li-ion.com

Zajistěte si nyní praktickou startovací sadu „Pack&Go“ 
s inteligentní lithium-iontovou technologií od firmy Bosch.

Více než 10 let lithium-iontové  
technologie se musí oslavit:  

chytrou sadou „Pack&Go“!



Opravdu praktické: Chytře rozdělená taška  
na nářadí Bosch!

Zajistěte si startovací sadu „Pack&Go“ 10,8 V 
sestávající z akumulátoru, nabíječky a tašky 
na nářadí a jednoduše přidejte do košíku ještě 
jedno ze zobrazeného 10,8V nářadí. Tak budete 
mít vždy vše po ruce.

Individuální  
10,8V startovací sada.



Chytrá nabídka:  
sada „Pack&Go“.

799 Kč* 2429 Kč

10,8V základní model 
přibalit

Startovací sada „Pack&Go“ 
zajistit si

PSR 10,8 LI-2 PSB 10,8 LI-2 Uneo

PST 10,8 LI PSM 10,8 LIPMF 10,8 LI

1 x akumulátor (1099 Kč)

+ 1 x nabíječka (799 Kč)

+ 1 x taška na nářadí (549 Kč)

* Nabídka platí pouze ve spojení se zakoupením jednoho nářadí bez akumulátoru.



Akumulátorové vrtací kladivo 
Pro sekání, vrtání a šroubování.

Akumulátorové vrtací  
šroubováky
Síla a výdrž v ruce.

Akumulátorové kombinované 
šroubováky 
Pro vrtání s příklepem, vrtání 
a šroubování.

10,8V akumulátorový systém: 
Jeden akumulátor pro veškeré nářadí. 
Silný 10,8V akumulátorový systém pro dům a zahradu – 
s inteligentní lithium-iontovou technologií od firmy Bosch.

UneoPSB 10,8 LI-2PSR 10,8 LI-2



Akumulátorová multipilka 
Pro přesný přířez a snadné 
odříznutí.

Akumulátorové multifunkční 
nářadí  
Neuvěřitelně mnohostranné.

Akumulátorové multibrusky 
Pro větší úběr, když je potřeba.

Akumulátorová svítilna 
Posvítí na tmavých místech.

Akumulátorové nůžky  
na živé ploty  
Svoboda v nejlepší formě.

PST 10,8 LI PMF 10,8 LI PSM 10,8 LI PLI 10,8 LI

AHS 35-15 LIAHS 45-15 LI 



Kompatibilní, flexibilní, chytré: 
Jeden 10,8V akumulátor pro veškeré nářadí!

Jeden akumulátor pro všechny Ušetřete peníze s 10,8V akumulátorovým systémem! Proč kupovat 
více akumulátorů než je nutné? Výkonný 10,8V akumulátor s lithium-iontovou technologií lze kom-
binovat s veškerým ručním i zahradním nářadím patřícím do rozsáhlého akumulátorového systému 
Power4All 10,8 V. Doplňte akumulátor o další nářadí bez akumulátoru a ušetřete peníze.



Kompatibilní, flexibilní, chytré: 
Jeden 10,8V akumulátor pro veškeré nářadí!

Pro větší sílu a delší výdrž – podle potřeby. 
Díky inteligentní řídicí elektronice má 
akumulátorové nářadí od firmy Bosch vždy 
optimální spotřebu energie.

Výhody  
lithium-iontové technologie:

Dlouhá doba chodu u prací 
vyžadujících větší výdrž, ale 
menší sílu.

Maximální 
výdrž

V případě potřeby větší výkon 
pro pracovní úkoly vyžadující 
větší sílu.

Maximální  
síla

Akumulátorové nářadí s lithium-
iontovou technologií přesvědčí 
kompaktní konstrukcí a nízkou 
hmotností.

Vysoce kvalitní akumulátory 
s dlouhou životností. Elektronická 
ochrana článků (ECP) proti 
přehřátí a přetížení. 

Dlouhá  
životnost

Kompaktní  
konstrukce

Lithium-iontové akumulátory 
jsou kdykoli připravené k pou-
žití. Nevzniká paměťový efekt, 
nedochází k samovybíjení. 

Neustálá 
připravenost 

k použití

Inteligentní  
lithium-iontová technologie  

od firmy Bosch.



Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí 
Pod Višňovkou 1661/35 
140 00 Praha 4 – Krč

Je libo ještě více nápadů?

www.bosch-do-it.com

Inspirujte se na www.bosch-do-it.com. Zde najdete vše o tom, 
jak zkrášlit domov a vybrat vhodný design. S tipy a triky k běžným 
pracím v domě i návody na mimořádné designové objekty. Také 
aktuální a rozsáhlé informace o veškerém nářadí Bosch pro kutily.

16
19

G
A

0L
54

 –
 C

S
 –

 V
yt

iš
tě

no
 v

e 
S

p
ol

ko
vé

 r
ep

ub
lic

e 
N

ěm
ec

ko
 –

  
Te

ch
ni

ck
é 

zm
ěn

y 
vy

hr
az

en
y.

 V
ýr

ob
ce

 n
eo

d
p

ov
íd

á 
za

 c
hy

b
y 

ti
sk

u.


