
Serie 2, Draadloze steelstofzuiger, Readyy'y
16Vmax
BCHF216S

Optionele accessoires
BHZTKIT1 : toebehorenset

Eindelijk! Snoerloos. De perfecte hulp voor
iedere schoonmaakklus tussendoor met
constante hoge schoonmaakprestaties.
● 2-in-1: een handstofzuiger en steelstofzuiger in één apparaat

voor extra flexibiliteit.
● AllFloor Brush: één borstel om alle soorten vloeren

gemakkelijk te reinigen.
● Parkeerstand: altijd beschikbaar, binnen handbereik, makkelijk

op te bergen en op te laden.
● EasyClean Brush: makkelijk te verwijderen, te reinigen en

opnieuw aan te brengen borstelrol.

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) :  1160 x 265 x 165  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  175 x 625 x 240  mm
Palletafmetingen :  210.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  54
Nettogewicht :  2,5  kg
Brutogewicht :  3,3  kg
Spanning :  100-240  V
Frequentie :  50/60  Hz
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Geluidsniveau :  78  dB(A) re 1 pW
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Eindelijk! Snoerloos. De perfecte hulp voor
iedere schoonmaakklus tussendoor met
constante hoge schoonmaakprestaties.

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

- Elektrische borstel voor een grondige reiniging van alle
vloersoorten

- Twee vermogensstanden

Hygiëne

- Uitwasbaar filter

- Eenvoudig te legen stofcontainer

Comfort

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

- Staand op te bergen en op te laden

- Puur comfort: makkelijk te gebruiken, op te bergen en schoon
te maken dankzij het lichte gewicht en het EasyClean System

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

- Extra lange werktijd tot maximaal 40 min

- Oplaadtijd: 4-5 uur

- Accu oplaadindicatie: Ja

- Gewicht: 2.4 kg

- Afm.: L 165 - B 265 - H 1160 mm
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