
Serie | 6, Прахосмукачка с батерия, Athlet
ProAnimal 28Vmax, Червено
BCH86PET2

Допълнителни аксесоари
BHZKIT1 : Аксесоари за BCH6 Athlet

За любителите на домашни любимци.
Нашата безкабелна прахосмукачка от
най-висок клас с четка ProAnimal за с до
30 % по-бързо почистване*.
● Четка ProAnimal: идеална за собственици на домашни

любимци и за всички видове повърхности. С допълнителна
четка ролка за почистване на козина от домашни любимци.

● 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.

● Винаги удобни: безкабелните прахосмукачки нямат
ограничения, разполагат със солидна фукнция за изправено
стоене с което лесно могат да се съхраняват или зареждат в
къщи.

Техническа информация
размери на палета :  205.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  40
Нето тегло :  4,245  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
Ниво на шум :  81  dB
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За любителите на домашни любимци.
Нашата безкабелна прахосмукачка от най-
висок клас с четка ProAnimal за с до 30 %
по-бързо почистване*.

Мощност

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

- HiSpin мотор за висока производителност и дълъг
експлоатационен срок.

- ProAnimal четка: електрическа дюза за високи резултати
върху всички подови настилки, допълнителна ролкова
четка, идеална за почистване на косми от домашни
любимци

- Високи резултати на почистване благодарение на
високоефективната технология без торбичка и мощна
ProAnimal четка

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

- 3 нива на мощност
Ниво 1: за нормално почистване и максимално дълго време
на работа
Ниво 2: за трудни за почистване повърхонсти и средно
дълго време на работа
Ниво 3: за упорити за почистване повърхности и по-кратко
време на работа

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

- ProAnimal комплект аксесоари: съдържа адаптер с къса
дръжка и маркуч и презрамка за рамо, дюза за тапицерия
и фуги - за лесно почистване на тапицирия, седалките в
колата и други труднодостъпни места.

- 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 гъвкавост: почистване около и под мебелите
посредством изключително маневрената четка и комплект
аксесоари

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

- Изключително дълго почистване до 60 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: 4242005229949
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