
Seria 4, Aspirator multifuncțional Wet&Dry
BWD421PET

Accesorii incluse
1 x duză pentru spaţii înguste
1 x perie de mobilier
1 x perie de tapiţerie

Accesorii optionale
BBZWD4BAG : SAC PENTRU ASPIRATOR
BBZWDSET : SET DETERGENTI ASPIRATOR

AquaWash&Clean - primul aspirator
wet&dry 3în1 de la Bosch cu motor de
2.100 W - spală covoarele, aspiră lichide,
aspiră toate tipurile de pardoseli. Cu kit de
accesorii ProAnimal pentru îndepărtarea
ușoară a părului de animale.
● Capacitate mare a sacului de praf pentru mai puține schimbări

ale acestuia și reducerea costurilor
● Aspirare eficientă datorită motorului de 2100 W
● Cablul lung și raza de acțiune de 12 metri pentru mai puține

schimbări ale prizei
● Accesorii integrate: duză pentru spații înguste și duză pentru

tapițerie
● Perie Turbo pentru covoare: pentru curățarea mai eficientă a

covoarelor

Date tehnice
Culoare aparat :  Tornado red
Nivel de zgomot :  85  dB(A) re 1 pW
Greutate netă :  12,5  kg
Greutate brută :  14,4  kg
Dimensiuni aparat :  360 x 350 x 490  mm
Dimensiuni aparat ambalat :  440 x 400 x 600  mm
Numar standard de unitati per palet :  16
Dimensiuni palet :  190.0 x 80.0 x 120.0
Putere maxima :  2100  W
Frecventa :  50  Hz
Lungime cablu de alimentare :  900,0  cm
Tip stecher :  Ştecher Gardy-/K. fără împăm.
Accesorii incluse :  1 x duză
pentru spaţii înguste, 1 x perie de mobilier, 1 x perie de tapiţerie
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Seria 4, Aspirator multifuncțional Wet&Dry
BWD421PET

AquaWash&Clean - primul aspirator wet&dry
3în1 de la Bosch cu motor de 2.100 W -
spală covoarele, aspiră lichide, aspiră toate
tipurile de pardoseli. Cu kit de accesorii
ProAnimal pentru îndepărtarea ușoară a
părului de animale.

PERFORMANȚĂ:

- Perie Turbo pentru rezultate de curățare temeinică și
îndepărtarea fibrelor și a părului de animale de pe covor

IGIENĂ/CURĂȚENIE:

- Perie de saltea - duză specială pentru aspirarea rapidă și
igienică a saltelelor

- Filtru HEPA lavabil

- Filtru igienic pentru un aer evacuat curat

CONFORT:

- Tub telescopic

- Capacitate sac pentru praf: 2.5 l

- Înfăşurare automată a cablului

- Roți moi foarte mari pentru a proteja podelele dure

- Reglare ajustabilă a puterii de aspirare

- Suport pe tija telescopică pentru depozitare ușoară

- Filtru de protecție motor

- Manipulare ușoară pentru demontarea și golirea cutiei de praf

- Rază de acţiune: 12 m

- Capacitate mare a rezervorului: 5l

- Volumul rezervorului de praf: XL

Accesorii:

- Duză mare de spălare - pentru spălarea covoarelor și pentru
aspirarea lichidelor

- Accesorii:
- set de spălare - duză pentru colectare apă - perie mică, duză
mică pentru spații înguste

- Duză mică - pentru spălarea tapițeriei

- Furtun flexibil și durabil cu fir de mătase împletit

- Perie cu clapetă pentru schimbarea tipului de pardoseală
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