
Serie | 8, Прахосмукачка с батерия, Athlet
ProPower 36Vmax, Черно
BBH87POW1

Където резултатите наистина означават
много. Нашия най-мощен Athlet* - с
допълнително време за работа.
● ProPower System: вакуумно почистване с увеличена

производителност и допълнителна сила, благодарение на
70% допълнителна мощност на батерията- съставена от 9
клетки.**

● Четка - Една четка подходяща за всички настилки и
гарантираща изключителни резултати.

● Максимална гъвкавост: безжично почистване без
ограничения, дори тапицерия и ъгли, посредством
професионален комплект аксесоари

● SmartSensor Control: силна производителност всеки път
благодарение на сензорно контролиране с LED индикация.

● RotationClean: бързо и лесно почистване на филтъра - не е
необходимо измиване на филтъра.

Техническа информация
размери на палета :  200.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  40
Нето тегло :  4,252  kg
Бруто тегло :  5,9  kg
Честота :  50/60  Hz
Вид щепсел :  Европ. щепсел без зазем. 2.5 А
Сертификати за одобрение :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
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Мощност

- Bosch Lithium-Ion технология: Издръжливи и мощни
презареждащи се батерии, изключително дълга употреба и
минимално време за зареждане

- LongLife мотор за максимална производителност и дълъг
живот

- AllFloor HighPower Brush: електрическа четка за
максимална производителност при всякакви настилки

- Уникалната SensorBagless™ технология: изключителна
мощност с мимимална подръжка

- 3 степени на мощност
Степен 1: за лесни за почистване настилки и максимална
издръжливост на батерията
Степен 2: за нормални за почистване настилки и средна
издръжливост на батерията
Степен Turbo: за трудни за почистване настилки и най-
кратка издръжливост на батерията

Хигиена

- Почистване на филтъра: интелигентният LED дисплей
сигнализира дали е необходимо почистване на филтъра

- Лесен достъп за сваляне и изпразване

- Хигиенен филтър за чист изходящ въздух

Комфорт

- Истински комфорт: лесно за използване, прибиране и
почистване благодарение на лекия корпус и системата за
лесно почистване EasyClean

- Лесно почистваща се система: лесно отстраняване и
почистване на дюзата на кръглата четка.

- Максимална маневреност: прахосмукачка без граници
покрай и под мебелите благодарение на изключително
маневрената четка

- Стабилна функция за лесно прибиране, съхранение и лесно
зареждане от всеки контакт

- Изключително дълго почистване до 80 мин

- Индикатор за зареждането на батерията

- Бързо зареждане:
3 часа (батерията е 80% заредена)
6 часа (батерията е 100% заредена)

- Полезен обем на контейнера за прах: XL

- Ергономична дръжка

- Тегло: 3 кг

- EAN: 4242005231737
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