
 

 

  ی کنندگان لوازم خانگ  دی تول  نیتر  یمی از قد  ی کی   عنوان  شد و آن را به  سی تاس  1886است که در اصل در سال    یشرکت آلمان  ک یبوش  

نفر در سراسر جهان مشغول به کار بودند و دفتر    400000به    کینزد  طبق آخرین آمار در این شرکت بزرگ چیزی.  می شناسنددر جهان  

 ز ین  2011خود شناخته شده است، در سال    یخانگ  یبه خاطر کاالها  شتری شرکت ب  نیکه ا  یحال   در  آن هنوز در آلمان است.  یمرکز

  یمصرف یکاالها ریو سا  یت یمنا یها  ستمیصنعت، س ی را برا ی شرکت محصوالت ن یکننده قطعات خودرو در جهان بود. ا  ن یتام نیبزرگتر

 کند.   یم  دیتول

شرکت    نیا  برتر  یمدل هاسوال این است که  اما    می باشد.  ایتانیبردنیا و به خصوص در  محبوب در  برند    کیبوش    یها  جاروشارژی 

 کدامند؟ 

  ینوآورانه، مهندس  ی ها  ی ژگیو  لیمحبوب شده اند که عمدتاً به دل   چشمگیریبه طور    و به مرور زمان   بوش در طول سال   جاروشارژی 

را به    بی سیم و    لندر یس  ستاده، ی ا  ی ها  جاروشارژیاز    ی ع یوس  فیاواخر، بوش ط  ن یهم  تا   است.  ت یفیبا ک   ی قابل اعتماد و طراح  ی آلمان

 .ستخود تمرکز کرده ا می س ی محدوده ب ی شرکت اکنون رو نیرسد ا ی رساند. به نظر م ی فروش م

در این مقاله ما به بررسی و تحلیل بهترین مدل های بوش می پردازیم و شما می توانید با مطالعه آن نسبت به خرید مدل دلخواهتان  

 اقدام کنید. 
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در    ن یو محبوب تر  ن یاز ماندگارتر  ی کی   Bosch BCH625KTGB Athlet،  هرروزه درحال پیشرفت استکه    یشارژ   ی جاروها  ی ایدن  در

  بسیار خوبی کردن    زیو عملکرد تم   به طور عالی کار کند  قهی دق   60  می تواندعرضه شد،    2014بار در سال   نیاول  یمدل برا  نیبازار است. ا

 دهد.  ی را ارائه م

  م یس  یب  جاروشارژی  ک ی  Bosch BCH625KTGB Athletارزش پول را دارد؟  ایچگونه است؟ و آ  گرید  یشارژ  یبا جاروها  سهیمقا  در

به تمیز    قهی دق  60تا    که  باتری امکان این را مهیا می کند   نیشود. ا  یم  ه یتغذ  ی ولت  25  ونی  وم یتیل  یباتر  کیاست که توسط    ستادهیا

 .ابدی  یتوان باال، زمان اجرا کاهش م یاگرچه در صورت استفاده از حالت هاکردن خانه خود مشغول باشید، 

  ی که برا همه کارهبرس  لهیمبلمان، و م ریکردن ز زیتم یبرا ریپذانعطاف دستههوا،  انیجر سهی بدون ک یعبارتند از طراح   هایژگیو ریسا

 نسبتاً سبک است.  لوگرم یک  3با وزن  ن یسطوح مختلف مناسب است. همچن

دهد.    یرا ارائه م  یعال   یکنندگ  زیعملکرد تم  Bosch BCH625KTGB Athlet  ست،یموجود در بازار ن  م یس   یب  نیدتریکه جد  یحال   در

 است. ی عال اریگرد و غبار بس  تمیز کردن ی دارد و برا ی قدرت مکش قو د،یکف سخت داشته باش  ای  نتیکردن فرش، لم   زیبه تم ازیچه ن

  قابل قبولیکار    ی اصل  برسکه برس توربو ندارد،    ی . در حالنیز عملکرد عالی ای دارد  ی خانگ  وانات یح  یکردن موها  زیهنگام تم   ن یهمچن

  ی است که به اندازه جاروها  نیا  می دار  Athletکه ما با    ی مشکل  نیبزرگتر  دهد.  یزباله ها انجام م   ریو سا  یف ی بردن مو، کث  نیاز ب  یبرا

 .ستیهمه کاره ن "ی دست" ی شارژ

  جاروشارژی  کی بوش است. اگر به دنبال    یمدل ها  نیاز بهتر  ی کی و    یعال   یجاروبرق  ک ی   Bosch BCH625KTGB Athletوجود،    نیا  با

 . دیریدر نظر بگ د یاست که با یا نه یگز این مورد  ،دارد  یطوالن  یو عمر باتر یکه عملکرد قو د یهست  ستادهیا می س یب

 : یدیکل  ی ها یژگیو

 قه ی دق  60 یفوق العاده طوالن  یعمر باتر



 

 

 قدرت   م یتنظ نیچند

 حالته چند  یبرس برق 

 : مشخصات

 لوگرم یک 3وزن: 

 : استاندارد لتریف 

 تر یل 0.9: تیظرف 

 Bosch BCH6PETGB Athlet Animal: یخانگ واناتیح مخصوص

از    یاریکه بتواند با موها مقابله کند. بس  دی بخر  جاروشارژی  کیمهم است که  نگران موهای آنها هستید،    که  دی دار  یخانگ  واناتیح  اگر

 کنند.  ی م ر یپرز بلند گ یدر فرش ها  افی که ال زمانی خصوص به –کنند  ی کار دست و پنجه نرم م  نیها با ا جاروشارژی 

 Bosch  د، یداشته باش  یمدل شارژ  کی  د یخواه  یدر بازار وجود دارد، و اگر م   یخانگ  واناتیح  یبرا  ی عال  ی ها  جاروشارژی   خوشبختانه،

BCH6PETGB Athlet Animal  است. ی نمونه عال ک ی 

ساعت    6شارژ آن تا  مدت زمان  شود.    یم  هی ولت تغذ  25  ونی  ومیت یل  یباتر  ک ی است که توسط    ستادهی ا  میس   یب  مدل   ک ی   این جاروشارژی

 به تمیز کردن خانه مشغول شوید.  قهی دق  60تواند تا   یکشد، اما م   یطول م

  ی سفت برا  یموها  ی رول برس است که دارا  ک ی  نیاست. ا  Pro Animalبرس    ک ی اضافه کردن    قبلیو مدل    نیا  نیتفاوت ب  نیبزرگتر

  وانات یزا مانند شوره ح  ی مواد آلرژ  این برس در گرفتن   ن یهمچن  است.  همچون سنگ  سخت   ی فرش ها و کف ها  ی رو  ی مقابله با موها

 کند.  ی عمل م ی عال ار یو گرد و غبار بس  یخانگ

، Bosch Athlet یلوازم جانب  تیشامل سه سطح قدرت، ک نهایا. است ییها یژگ یو یدارا  این جاروشارژی، Pro Animalاز برس  جدا

 در تمام سطوح است. یقو  یکنندگ   زیحفظ قدرت مکش و عملکرد تم یبرا Sensor Bagless یفناور 

داشته باشد،    ی کند و عمر طوالن  به طور کامل جمع را    ی خانگ  وانات یح  یکه بتواند موها  د یخواهیقدرتمند م   ی جارو شارژ  کی اگر    بنابراین

Bosch BCH6PETGB Athlet Animal  است.  ی انتخاب عال ک ی 

 : یدیکل  ی ها یژگیو

 یخانگ  وانات یح یکردن موها  زیتم یبرا Pro Animal دارای قابلیت

 ای  قهی دق   60 کارمدت زمان  

 نسبتاً بزرگ  تیسبک وزن و ظرف  یطراح

 : مشخصات

 لوگرم یک 3.3وزن: 

 : استاندارد لتریف 

 تر یل 0.9: تیظرف 
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گام فراتر    کی را    ن یا  Bosch BCS122GB Unlimited  اما   – بوده اند    زی خود متما   یطوالن   یبا عمر باتر  شه ی بوش هم  ی شارژ  ی جاروها

هستند و با استفاده از شارژر    ضیقابل تعو  نهایشود. ا  یعرضه م  یولت  18  یونی  ومیتیل  یبوش با دو باتر  جاروشارژی   نیدتریجد  برد.  یم

 .شوند ی شارژ م قه یدق 60بوش ظرف  عیسر

تفاوت    نیاز بزرگتر  ی ک یاشتند.  د  مدل های قبلی   شتر ی است که ب  ی تریل  0.9  ت یهمان ظرف  یدارا   BCS122GBاز زمان کار مداوم،    یجدا

  ایستاده  جاروشارژیکرده است که هم به عنوان   یطراح یرا طور این آناست. بوش  یدست  یطراح Athlet یبا سر ی جاروبرق  نیا یها

 است.تر راحت اریبس  زمینکردن    زیتم یبرا نی( عمل کند. ادی را جدا کن ی )اگر لوله اصل یو هم به صورت دست 

باعث    نای  اگرچه  –   می باشدحالت توربو    دارایکند و    یم  جادیا  یمکش قو  این مدل  دارد.  یتمام سطوح عملکرد خوب  یرو  نیهمچن

 . صدا است یب یزی به طرز شگفت انگ ز ین جاروشارژی شود.  یم  یعمر باتر  کاهش

اگر به یک جاروشارژی بی سیم با طول عمر باال نیاز    حال،  ن یبا ا.  است  متیگران ق  جاروشارژی   کی   نیاست. ا  متی ق   آن   ب یع  نیبزرگتر

 دارید این گزینه بهترین است. 

 : یدیکل  ی ها یژگیو

 ع یشارژ سر  یدو باتر لیبه دل  باال زمان کار 

 زیر مبل و میزکردن  ز یتم یبرا ی حالت دست

 عالی عملکرد  سطوحبرس تمام 

 : مشخصات

 لوگرم یک 3.5وزن: 

 : استاندارد لتریف 

 تر یل 0.9: تیظرف 

 

  خدمات پس از فروش تعمریاتبزرگرتین مرکز 
 تامنی قطعات اوناع لوازم برقی در هتران و ارائه خدمات به سراسر کشور  

 ، واحد ۷۰دفتر مرکزی: تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان موسوی )بختیار( ، پالک  
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