
Series 6, Bagless vacuum cleaner,
ProAnimal, Red
BGS41PET1

Допълнителни аксесоари
BHZUMAT : Накрайник за матрак

За любителите на домашни любимци:
по-бързо почистване на косми**
благодарение на четката AirTurbo
Plus. Прахосмукачаката ProAnimal с
четка hygienic SelfClean- функция за
самопочистване.
● 10 годишна гаранция за мотора*: постоянна висока

производителност с Bosch Motor Technology произведена в
Германия.

● Уникална SensorBagless™ Technology: Невероятно тиха и
мощна при минимирани разходи за консумативи.

● Система EasyClean: минимира усилията по почистване на
контейнера за прах и филтрите

● Миещ се HEPA хигиенен филтър. Без последващи разходи.
Изходящият въздух е по-чист от този в помещението.
Подходящ за страдащите от алергии. Постига клас на емисии
на прах A.

● Сензорна технология AirCycle: за висока ефективност
при почистването по-всяко време, благодарение на
непрекъснатия сензорен контрол.

Техническа информация
Нето тегло :  9,3  kg
размери на уреда :  267 x 324 x 474  mm
Бруто тегло :  10,6  kg
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  315 x 390 x 590  mm
размери на уреда :  267 x 324 x 474  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  315 x 390 x 590  mm
размери на палета :  204.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  24
размери на палета :  204.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  24
EAN код :  4242005202300
Нето тегло :  9,3  kg
Бруто тегло :  10,6  kg
Честота :  50/60  Hz
Напрежение :  220-240  V
Дължина на захранващия кабел :  700,0  cm
Честота :  50/60  Hz
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Дължина на захранващия кабел :  700,0  cm
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Repair index :  9,0
Ниво на шум :  72  dB(A) re 1 pW
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Series 6, Bagless vacuum cleaner,
ProAnimal, Red
BGS41PET1

За любителите на домашни любимци:
по-бързо почистване на косми**
благодарение на четката AirTurbo
Plus. Прахосмукачаката ProAnimal с
четка hygienic SelfClean- функция за
самопочистване.

Мощност

- Мощно, чисто, бързо. Без торба. Технология Sensor Bagless:
намалена поддръжка. Без последващи разходи.

- QuattroPower System - комбинира високи технологии за
изключителни резултати в почистването.

- Постоянен контрол на мощността чрез системата
SensorControl

Хигиена

- Почистване на филтър: минимални усилия за почистване
благодарение на EasyClean System.

- Миещ се HEPA хигиенен филтър. Без последващи разходи.
Изходящият въздух е по-чист от този в помещението.
Подходящ за страдащите от алергии.

Комфорт

- Компактни размери на уреда

- Лесен достъп за сваляне и изпразване

- Дюза за твърди подови настилки специално предназначени
за дълбоко почистване на подове с фуги и цепнатини като
плочки и дървени подове. Подходяща за почистване на
паркет

- 2 допълнителни накрайника: за тапицерия и за фуги

- екстра дълга дюза за фуги

- Телескопична тръба

- Регулируема сила на засмукване

- Полезен обем на контейнера за прах: XL

- Приспособления за паркиране и прибиране

- Автоматично навиване на кабела

- Радиус на действие: 10 m

- Ниво на шум: 72 dB dB(A)

- 2 големи неподвижни колела / 1 въртящо се колелце

- Тегло: 5.6 kg (само цилиндъра)
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