
Serie 8, Stofzuiger met zak, ProAnimal,
Rood
BGB8PET1

Toebehoren
1 x Kierenzuigmond, 1 x Meubelzuigmond, 1 x
Bekledingzuigmond, 1 x Universele zuigmond, 1 x Turboborstel, 1
x Parketborstel, 1 x XXL-Kierenzuigmond

Optionele accessoires
BBZ16GALL : stofzuigerzak
BBZ41FGALL : stofzuigerzak
BBZAFGALL : stofzuigerzak
BHZUMAT : Matraszuigmond

Voor dierenliefhebbers: dankzij de
ProAnimal-zuigmond zuig je sneller
dierenharen op**. De ProAnimal stofzuiger
heeft een hygiënische zelfreinigende
functie.
● 10 jaar motorgarantie
●

● *: betrouwbare hoge prestaties dankzij Bosch
motortechnologie ontwikkeld in Duitsland

● AirFresh-stofzak: met doeltreffende geurverwijdering voor een
schone uitblaaslucht, ideaal voor huisdierbezitters.

● Wasbaar HEPA13 filter: sterke filtering (99,95%) voor
schonere uitblaaslucht. Geen terugkomende extra kosten.

● Extra lange kabel voor 15m actieradius minimaliseert het
wisselen van stopcontact

● AirTurbo Plus-mondstuk: met onze krachtige
turboborsteltechnologie wordt het haar van huisdieren efficiënt
verwijderd van alle soorten vloeren.

Technische Data
Nettogewicht :  9,0  kg
Afmetingen (HxBxD) :  275 x 320 x 480  mm
Brutogewicht :  10,4  kg
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  370 x 405 x 615  mm
Afmetingen (HxBxD) :  275 x 320 x 480  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  370 x 405 x 615  mm
Palletafmetingen :  200.0 x 81.0 x 123.0
Standaard aantal units per pallet :  20
Palletafmetingen :  200.0 x 81.0 x 123.0
Standaard aantal units per pallet :  20
EAN-code :  4242005202812
Nettogewicht :  9,0  kg
Brutogewicht :  10,4  kg
Frequentie :  50/60  Hz
Spanning :  220-240  V
Lengte elektriciteitssnoer :  1200,0  cm
Frequentie :  50/60  Hz
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Lengte elektriciteitssnoer :  1200,0  cm
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Repair index :  9,8
Geluidsniveau :  74  dB(A) re 1 pW
Meegeleverde toebehoren : 
1 x Kierenzuigmond, 1 x Meubelzuigmond, 1 x
Bekledingzuigmond, 1 x Universele zuigmond, 1 x
Turboborstel, 1 x Parketborstel, 1 x XXL-Kierenzuigmond
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Voor dierenliefhebbers: dankzij de
ProAnimal-zuigmond zuig je sneller
dierenharen op**. De ProAnimal stofzuiger
heeft een hygiënische zelfreinigende functie.

Prestatie

- PowerProtect System: Voor een langdurig hoog
schoonmaakresultaat, zelfs wanneer de stofzak zich vult

- PowerProtect stofzak (zelfsluitend) verzekert hoge prestaties
zelfs wanneer de stofzak zich vult. Minder vaak de stofzak
vervangen dus minder extra kosten

- Voor tot 60%*** meer zuigkracht en de beste
schoonmaakprestaties van uw stofzuiger adviseren wij het 
gebruik van PowerProtect stofzakken, Type G ALL

- Geluidsniveau: 74 dB(A)

- 10 jaar motorgarantie*: Betrouwbare hoge prestaties dankzij
Bosch motor technologie ontwikkeld in Duitsland.

Hygiëne

- Wasbaar HEPA Hygiënefilter: Geschikt voor mensen met
allergieën. Uitblaaslucht schoner dan binnenlucht, zonder de
noodzaak om andere producten te kopen

- AirFresh stofzak: Doeltreffend verwijderen van
onaangename geuren voor schone uitblaaslucht. Ideaal voor
huisdierbezitters.

- Originele stofzakken: TYP G ALL

Comfort

- Bijzonder stil omschakelbaar mondstuk voor extra krachtige
reiniging

- Harde vloeren borstel met zachte borstels. Geschikt voor een
zachte reiniging van kwetsbare vloeren zoals parket

- AirTurbo Plus zuigmond: Krachtige turboborstel met
Automatic Power Control om doeltreffend dierenharen te
verwijderen.

- Mini AirTurbo zuigmond: Verwijder efficient dierenharen,
vezels en stof van meubelbekleding.

- 3-voudige accessoire: kierenzuiger en stoffering borstel met
afneembare meubelborstel-aan buis met accessoirehouder

- Extra lang kierenmondstuk

- Telescoopbuis met schuifmanchet

- Ergonomische handgreep

- Maximale inhoud van de filterstofzak: XXL

- Aktieradius: 15 m

- Automatische snoeroproller

- Elektronische zuigkrachtregeling

- Elektronische stofzakinhoudsmeter

- 4 Soft-zwenkwielen voor optimale mobiliteit en voorzichtig
met de vloer

- Handige parkeer- en opberghulp

- Gewicht: 5.5 kg (zonder toebehoren)

- * Garantievoorwaarden op: https://www.bosch-home.com/
motor-warranty/

- ** Met een ProAnimal-zuigmond in vergelijking met een Bosch
stofzuiger met een turbomondstuk (BGL3A315)

- *** Zuigkracht met gedeeltelijk gevulde stofzak (400 g) in
vergelijking met Siemens/Bosch type G stofzakken zonder
PowerProtect Technologie, getest op een apparaat van
BSGL5.../VSZ5.... lijn

- Metingen en berekeningen van waarden zijn gebaseerd op
Verordening (EU) nr 666/2013.
Metingen en berekeningen van de waarden die niet in meer
detail worden beschreven in deze regeling, worden uitgevoerd
volgens ISO EN 60312-1: 2017.
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