
Serie 4, Draadloze steelstofzuiger, Flexxo
Gen2 23Vmax, Zilver
BCH3K2301

Toebehoren
1 x 2in1 meubelzuigmond & bekledingzuigmond

Met de 2-in-1 functie en de geïntegreerde
accessoires altijd binnen handbereik, is de
Flexxo multi inzetbaar en heb je maximale
flexibiliteit voor een moeiteloze reiniging.
● Bosch lithium-iontechnologie: krachtig, met lange werktijd en

duurzame oplaadbare accu's.
● Altijd binnen handbereik: de accessoires zijn geïntegreerd in

het apparaat en zijn te combineren.
● Voor ieder schoonmaakklusje: reinig snel alle type

vloeren, zelfs onder meubels dankzij de extreem flexibele
mondstukverbinding. Daarnaast reinig je elk ander oppervlak
met de geïntegreerde kruimelzuiger.

● Schoonmaken op alle niveaus: met de verschillende
accessoires maak je alles schoon, van vloer tot plafond en zelfs
in jouw auto.

● Handige 2-in-1-functie: kruimelzuiger en steelstofzuiger in één
● Handige 2-in-1-functie: kruimelzuiger en steelstofzuiger in één
● apparaat voor meer flexibiliteit

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  1150 x 265 x 180  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  633 x 192 x 275  mm
Palletafmetingen :  218.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  35
Nettogewicht :  3,3  kg
Brutogewicht :  4,2  kg
Spanning :  100-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Geluidsniveau :  81  dB(A) re 1 pW
Meegeleverde toebehoren : 
1 x 2in1 meubelzuigmond & bekledingzuigmond
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Met de 2-in-1 functie en de geïntegreerde
accessoires altijd binnen handbereik, is de
Flexxo multi inzetbaar en heb je maximale
flexibiliteit voor een moeiteloze reiniging.

Prestatie

- 2-in-1 kruimelzuiger en steelstofzuiger in één apparaat voor
meer flexibiliteit

- Constante hoge prestaties: de LongLife Li-Ion accu zorgt voor
constante hoge prestaties en een korte oplaadtijd

- AllFloor Power Brush met LED verlichting: Eén borstel voor
het eenvoudig schoonmaken van alle soorten vloeren.

- Twee vermogensstanden

Hygiëne

- Eenvoudig te legen stofcontainer

- EasyClean System: Eenvoudig los te koppelen en te reinigen
draaiende borstel

Comfort

- Schoonmaken op alle niveaus: Dankzij de verschillende
accessoires kan je alles stofzuigen, van vloer tot plafond - en
zelfs in de auto.

- Maximale flexibiliteit: makkelijk stofzuigen om en onder
meubels door het flexibele mondstuk

- Staand op te bergen en op te laden

- Extra lange werktijd tot maximaal 50 min

- 2-in-1 meubelborstel en bekledingszuigmond.

- Uitschuifbaar spleetmondstuk

- Stofcontainer: 0.4 l netto inhoud

- Oplaadtijd: 4-5 uur

- Gewicht: 3 kg

- Afm.: L 180 - B 265 - H 1150 mm
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