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Πάρτε το δικό μας
ευέλικτο βοηθό
στο σπίτι σας.

IXO 6 Classic
Το νέο IXO 6 Classic με τη μοναδική λειτουργία
SPEED CONTROL διατίθεται σε διαφορετικές
εκδόσεις και με πρακτικά εξαρτήματα.
Σελίδαab Seite 4

EasyCut&Grind
Το εργαλείο κοπής μπαταρίας EasyCut&Grind
είναι η τέλεια λύση καθημερινών προβλημάτων.
Σελίδαab Seite 6

UniversalBrush
Πλήρης καθαριστική δύναμη για εύκολη
απομάκρυνση των επίμονων ρύπων με τη νέα μας
βούρτσα καθαρισμού μπαταρίας UniversalBrush.
Σελίδαab Seite 8

EasyPump
Η διαισθητική και εύχρηστη αντλία πεπιεσμένου
αέρα μπαταρίας EasyPump για μέσα και έξω από
το σπίτι.
Σελίδαab Seite 10
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Απολαύστε τα 
πλεονεκτήματα και         
τις λειτουργίες 

Απλά σαρώστε ή κάντε 
κλικ στον κωδικό QR

IXO 6 Classic
 ▶ Πλήρης έλεγχος μέσω συνεχούς ελέγχου της 
ταχύτητας - όχι πλέον σχισμένο ξύλο ή             
χαλασμένες βίδες

 ▶  Πλήρης πληροφόρηση χάρη στην ένδειξη 
μπαταρίας 3 LED - χωρίς απότομες διακοπές                  
χάρη στη συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου 
φόρτισης της μπαταρίας

 ▶  Πλήρεις δυνατότητες με διασύνδεση 
προσαρτήματος - τέλεια προσαρτήματα για 
εργασίες μέσα και γύρω από το σπίτι

Τεχνικά στοιχεία
Τάση/χωρητικότητα 
μπαταρίας 3,6 V / 1,5 Ah

Χρόνος φόρτισης 2 h

Τσοκ Εξάγωνη υποδοχή
κατσαβιδόλαμας

Ονομαστικές στροφές 215 min̄ ¹

Mεγ. ροπή στρέψης,
μαλακό/σκληρό βίδωμα 3,0 / 4,5 Nm

⌀ βίδας έως 5 mm

Διαστάσεις εργαλείου  
(Μ × Π × Υ) 155 × 48 × 126 mm

Βάρος 0,34 kg

Tα εύχρηστα προσαρτήματα
κάνουν τη ζωή πιο εύκολη σε
κάθε περίσταση.

Συμπαραδιδόμενα: IXO 6, 10 
στάνταρ κατσαβιδόλαμες, κουτί
αποθήκευσης, φορτιστής Micro-USB, 
καλώδιο φόρτισης (βύσμα EΕ)

Κωδ. Αριθμός: 0 603 9C7 100

EAN: 4 053 423 224 290

€ 59,99*

Συμπαραδιδόμενα: IXO 6, 
προσάρτημα τιρμπουσόν, 5 στάνταρ
κατσαβιδόλαμες, σταθμός φόρτισης,
καλώδιο φόρτισης Micro-USB, ξύλινο
κουτί

Κωδ. Αριθμός: 0 603 9C7 103

EAN: 4 053 423 224 160

€ 79,99*

Συμπαραδιδόμενα: IXO 6, γωνιακό
και έκκεντρο προσάρτημα, 10 στάνταρ 
κατσαβιδόλαμες, μαλακή τσάντα, 
φορτιστής Micro-USB, καλώδιο 
φόρτισης (βύσμα EΕ)

Κωδ. Αριθμός: 0 603 9C7 102

EAN: 4 053 423 224 153

€ 79,99*

Το σωστό προσάρτημα για κάθε περίσταση.  
Συμβατό με τα πρακτικά προσαρτήματα του 
IXO Collection.

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα.  
Χάρη στη μοναδική λειτουργία  
SPEED CONTROL.

Δύο επιλογές φόρτισης. 
Χάρη στο micro USB και το σταθμό 
φόρτισης - τώρα με 30% λιγότερο 
χρόνο φόρτισης. 

Έκκεντρο προσάρτημα για βίδωμα
κοντά στις άκρες και σε στενές γωνίες.
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 1YA) 

Προσάρτημα τρυπήματος ιδανικό για 
τρύπημα έως και 5 mm. 
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 B9P)

Προσάρτημα τιρμπουσόν για βράδια            
με στυλ.                                          
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 1YD)

Προσάρτημα ροπής στρέψης προσφέρει
χειρουργική ακρίβεια και ευαίσθητο
έλεγχο σε πολύ μικρές εργασίες.              
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 1Y5)

Προσάρτημα φυσητήρα μπάρμπεκιου
κατασκευασμένο από πυρίμαχο υλικό για
γρήγορο και εύκολο άναμμα της φωτιάς.
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 1YC)

Γωνιακό προσάρτημα για όλες
τις δυνατές εργασίες βιδώματος
σε δυσπρόσιτα σημεία. 
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 1Y8)

Προσάρτημα κοπής γενικής χρήσης για
εύκολη κοπή μεγάλης ποικιλίας υλικών    
με μέγιστο πάχος έως 6 mm. 
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 1YF)

Προσάρτημα μύλου μπαχαρικών για
νόστιμα πιάτα με κομψό σχεδιασμό και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειροκίνητα. 
(Κωδ. Αριθμός: 1 600 A00 1YE)

* Προτεινόμενη λιανική τιμή με Φ.Π.Α.
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Απολαύστε τα 
πλεονεκτήματα και         
τις λειτουργίες 

Απλά σαρώστε ή κάντε 
κλικ στον κωδικό QR

EasyCut&Grind

 ▶ Κοπή, λείανση και ξεχόνδρισμα σχεδόν κάθε 
υλικού: ξύλου, πλαστικού, χαρτονιού ακόμη και 
μετάλλου - αξιόπιστο, γρήγορο, ακριβές

 ▶ Υψηλό επίπεδο ασφάλειας με ενεργοποίηση              
2 σταδίων και αυτόματης απενεργοποίησης

 ▶ Έτοιμο για χρήση σε δευτερόλεπτα, δεν απαιτείται 
σχεδόν καθόλου χρόνος ρύθμισης

Διαθέσιμα εξαρτήματα Περιγραφή Κωδ. Αριθμός EAN

1× δίσκος κοπής
Multi- Material

⌀ 50 mm, 
Carbide

1 600 A01 S5X

1× δίσκος κοπής
για Inox 

⌀ 50 mm,  
Πάχος 1 mm

1 600 A01 S5Y

6× φύλλα λείανσης
για ξύλο και χρώμα

⌀ 50 mm,  
Kόκκωση 120,
Tύπος F470

2 608 000 713

Κοπή και λείανση χωρίς προσπάθεια,
σχεδόν σε κάθε υλικό.

Συμπαραδιδόμενα: EasyCut&Grind, 
 δίσκος Carbide ΜultiMaterial, δίσκος 
κοπής μετάλλου, 3 φύλλα λείανσης 
(κόκκωση 120), προσάρτημα
ελεύθερης κοπής, κάλυμμα
μεταφοράς με ενσωματωμένο κλειδί,
USB Type-C®

Κωδ. Αριθμός: 0 603 9D2 000

EAN: 3 165 140 990 271

€ 99,99*

Άνετος χειρισμός με ένα χέρι. 
Απλός διακόπτης λειτουργίας –  
Βήμα 1: Ενεργοποίηση πατώντας ένα κουμπί, 
Βήμα 2: Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε  
τη συσκευή με το συρόμενο διακόπτη.

Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων. 
Κάλυμμα μεταφοράς με 
ενσωματωματωμένο κλειδί.

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας. 
Μια λυχνία LED (πράσινη, 
πορτοκαλί, κόκκινη), δείχνει πόση 
μπαταρία έχει απομείνει.

Εύκολη κοπή μικρών ξύλινων
λωρίδων.

Ιδανικό για κοπή μετάλλου, όπως
κοπή καρφιών.

Άνετη κοπή και προσαρμογή σε χαρτόνι.

Αξιόπιστη κοπή καλωδίων, σωλήνων 
και πλαστικού.

Τέλειο για λείανση μικρών
επιφανειών.

Ιδανικό για την προσαρμογή
επεξεργαζόμενων κομματιών λαμινάτ.

Άνετος χειρισμός για εύκολη λείανση
και ξάκρισμα.

Προσαρμογέας ελεύθερης κοπής με το
χέρι για γρήγορη, ελεγχόμενη κοπή.

Εξοικονόμηση χρόνου: Απλή και
γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων.

* Προτεινόμενη λιανική τιμή με Φ.Π.Α.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση μπαταρίας  7,2 V 

Χωρητικότητα μπαταρίας 2,0 Ah

Τεχνολογία στοιχείων Li-Ion (ενσωματωμένη)

Ονομαστικές στροφές 6.000 min̄ ¹

Διάμετρος δίσκου 50 mm

Μέγ. βάθος κοπής 14 mm

Διαστάσεις εργαλείου  
(Μ x Π x Υ) 210 × 50 × 95 mm

Βάρος 0,43 kg

bosch-diy.com Home made by you.

[6] [7]EasyCut&Grind EasyCut&Grind

https://www.youtube.com/watch?v=rpdz052NWAI
https://www.bosch-diy.com/de/de


Απολαύστε τα 
πλεονεκτήματα και         
τις λειτουργίες 

Απλά σαρώστε ή κάντε 
κλικ στον κωδικό QR

UniversalBrush

 ▶ Υψηλή απόδοση καθαρισμού ακόμη και υπό          
πίεση χάρη στον ισχυρό κινητήρα

 ▶ Ευέλικτο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών χάρη     
στα πολλά διαφορετικά εξαρτήματα

 ▶ Τρίβει διάφορους τύπους επιφανειών,                         
π.χ. πλακάκια μπάνιου, φούρνους κουζίνας, 
κατσαρόλες και τηγάνια

Διαθέσιμα εξαρτήματα Περιγραφή Κωδ. Αριθμός EAN

Τρίχινη βούρτσα
⌀ 71 mm, 
4/5 Απόδοση τριβής

1 600 A02 3KW

Βούρτσα 
λεπτομερειών

⌀ 18 mm, 
4/5 Απόδοση τριβής

1 600 A02 3KY

Πέλμα σφουγγαριού  
με αυτοπρόσφυση

⌀ 51 mm 1 600 A02 3KX

Σφουγγάρι μικροϊνών 
για χωρίς γρατσουνιές 

⌀ 65 mm,  
2/5 Απόδοση τριβής

1 600 A02 3KZ

Τραχύ σφουγγάρι 
βαρέως τύπου

⌀ 65 mm,  
5/5 Απόδοση τριβής

1 600 A02 3L1

3× Σφουγάρια 
κουζίνας

⌀ 65 mm,  
3/5 Απόδοση τριβής

1 600 A02 3L0

3× Σφουγάρια 
καθαρισμού μελαμίνης

⌀ 65 mm,  
1/5 Απόδοση τριβής

1 600 A02 3L2

Ευέλικτο και ισχυρό για μεγάλη ποικιλία 
εργασιών καθαρισμού. 

* Προτεινόμενη λιανική τιμή με Φ.Π.Α.

Καθαρίζει αποτελεσματικά ακόμη και σε 
δυσπρόσιτα σημεία.

Εξαλείφει την επίμονη ρύπανση από τις 
ζάντες των ελαστικών

Φέρνει μια νέα λάμψη στα έπιπλα του 
κήπου.

Κάνει ξανά έναν βρώμικο φούρνο να 
λάμπει.

Αντίο βρωμιά από τα δερμάτινα καθίσματα.

Αφαιρεί εύκολα τους λεκέδες αλάτων και 
σαπουνιού από τα πλακίδια.

Αφαιρεί τη σκουριά από μικρές περιοχές

Καθαρίζει εύκολα τους πάγκους της 
κουζίνας.

Άλατα στις γυάλινες επιφάνειες του ντους; 
Εξαφανίζονται γρήγορα!

IPX5 προστασία από πιτσίλισμα.  
Κατάλληλο για καθαρισμό σε υγρό                                                    
περιβάλλον. Προστασία από πιτσίλισμα 
νερού από όλες τις κατευθύνσεις.

Εύκολη αλλαγή εξαρτημάτων.  
Οι βούρτσες και τα πέλματα 
μπορούν να αλλάξουν σε 
δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας 
ένα απλό σύστημα κλικ.

Βέλτιστη ταχύτητα. 
Με 215 στροφές/λεπτό, αφαιρεί την πιο 
επίμονη βρωμιά και επιτρέπει τον καλό έλεγχο 
του εργαλείου.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση μπαταρίας   3,6 V 

Χωρητικότητα μπαταρίας 1,5 Ah

Ονομαστικές στροφές 215 min-1

Βαθμός προστασίας IP IPX5

Διαστάσεις εργαλείου  
(Μ x Π x Υ) 140 × 45 × 100 mm

Βάρος 0,33 kg

Συμπαραδιδόμενα: UniversalBrush,  
τρίχινη βούρτσα, βούρτσα 
λεπτομερειών, στήριγμα δίσκου με 
αυτοπρόσφυση, πατάκι από μικροΐνες 
που δεν αφήνει γρατσουνιές, πατάκι 
καθαρισμού υψηλής απόδοσης, 
καλώδιο Micro USB

Κωδ. Αριθμός: 0 603 3E0 000

EAN: 4 053 423 224 344

€ 49,99*
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Απολαύστε τα 
πλεονεκτήματα και         
τις λειτουργίες 

Απλά σαρώστε ή κάντε 
κλικ στον κωδικό QR

Συντομεύει την εργασία με τα τρύπια 
ελαστικά

EasyPump

 ▶ Φούσκωμα μέχρι και 10,3 bar με μέτρηση σε 
πραγματικό χρόνο και λειτουργία αυτόματης 
διακοπής

 ▶ Όλα είναι εύκολα προσβάσιμα: διάφοροι 
προσαρμογείς είναι τοποθετημένοι στη λαβή του 
εργαλείου

 ▶ Διαισθητικό και πρακτικό: φιλικό προς το χρήστη, 
εργονομικό με μικρό σχεδιασμό και μεγάλη οθόνη

Φουσκώστε άνετα σχεδόν κάθε ελαστικό      
και άλλα αντικείμενα

Συμπαραδιδόμενα: EasyPump, 
 γαλλική βαλβίδα, βελόνα μπάλας, 
προσαρμογέας όγκου, καλώδιο USB, 
υφασμάτινος σάκος

Κωδ. Αριθμός: 0 603 947 000

EAN: 3 165 140 997 010

€ 69,99*

Όλες οι πληροφορίες με μια ματιά, κατά 
το φούσκωμα των ελαστικών αυτοκινήτων

Επίσης για μικρότερα παιχνίδια θαλάσσης

Ευελιξία για φούσκωμα μικρών 
αντικειμένων

Μικρή αντλία, μεγάλη απόδοση και 
πάντοτε πρόχειρη

Βολικό και ακριβές.
Η λειτουργία αυτόματης διακοπής επιτρέπει την ακριβή 
ρύθμιση της τιμής πίεσης έως 10,3 bar / 150 psi.                       
Η αντλία σταματά τη διαδικασία πλήρωσης μόλις 
επιτευχθεί η τιμή-στόχος.

Τα εξαρτήματα στο χέρι σας.
3 ακροφύσια είναι αποθηκευμένα 
στη λαβή του εργαλείου και μπορούν 
απλά να βιδωθούν στο ακροφύσιο 
του εύκαμπτου σωλήνα.

ΜΟΝΑΔΑ / Οθόνη LED. 
Το κουμπί 2 σε 1 σας επιτρέπει να επιλέξετε 
μεταξύ μονάδων (bar, psi, kPa) και να 
χειρίζεστε τη λυχνία LED.

* Προτεινόμενη λιανική τιμή 
   με Φ.Π.Α.

Τεχνικά στοιχεία

Τάση μπαταρίας    3,6 V

Μεγ. χωρητικότητα 3,0 Ah

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 0,2 m

Μέγ. ποσότητα εξόδου 10 l/min

Μέγιστη πίεση 10 bar / 150 psi /  
1.030 kPa

Διαστάσεις εργαλείου  
(Μ × Π × Υ) 49 × 215 × 106 mm

Βάρος 0,43 kg
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