
Serie | 4, Прахосмукачка без торбичка,
Serie 4, Синьо
BGS21X320

Допълнителни аксесоари
BBZ156HF : HEPA филтър

Мощната прахосмукачка без торба в
компактен дизайн с голям контрейнер за
по-бързо почистване.
● 10 годишна гаранция на мотора*: постоянна висока

производителност с Bosch Motor Technology произведен в
Германия.

● Миещ се HEPA хигиенен филтър. Без последващи разходи.
Изходящият въздух е по-чист от този в помещението.
Подходящ за страдащите от алергии. Постига клас на емисии
на прах A.

● Power AirCycle Technology: за по-висока ефективност на
почистването благодарение на тройната циркулация на
въздуха и Bosch мотор.

● Двойна филтрация: два филтъра за още по -чист отработен
въздух и хигиенично почистване на контейнера

● Система EasyClean: безпроблемно отстраняване и
почистване на контейнера за прах.

Техническа информация
Нето тегло :  6,2  kg
размери на уреда :  287 x 301 x 446  mm
Бруто тегло :  7,2  kg
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  320 x 370 x 580  mm
размери на уреда :  287 x 301 x 446  mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) :  320 x 370 x 580  mm
размери на палета :  205.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  24
размери на палета :  205.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  24
EAN код :  4242005284207
Нето тегло :  6,2  kg
Бруто тегло :  7,2  kg
Честота :  50/60  Hz
Напрежение :  220-240  V
Дължина на захранващия кабел :  700,0  cm
Честота :  50/60  Hz
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Дължина на захранващия кабел :  700,0  cm
Вид щепсел :  Gardy щепсел без заземяване
Сертификати за одобрение :  CE, Morocco, Ukraine, VDE
Ниво на шум :  76  dB(A) re 1 pW
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Serie | 4, Прахосмукачка без торбичка,
Serie 4, Синьо
BGS21X320

Мощната прахосмукачка без торба в
компактен дизайн с голям контрейнер за
по-бързо почистване.

Мощност

- Мощно, чисто, бързо. Без торба. Без последващи разходи.

- Изключитекно висока производителност благодарение на
мощния въздушен поток: усилен мотор с оптимизирана
аеродинамика .

- 10 години гаранция на мотора*: постоянна висока
производителност с Bosch Motor Technology, произведена в
Германия.

Хигиена

- Високо ефективна система за прахоотделяне

- Миещ се HEPA хигиенен филтър. Без последващи разходи.
Изходящият въздух е по-чист от този в помещението.
Подходящ за страдащите от алергии.

Комфорт

- Компактни размери на уреда

- Тегло: 4.711 kg (само цилиндъра)

- Лесен достъп за сваляне и изпразване

- Ергономична дръжка

- Регулируема сила на засмукване

- Телескопична тръба

- Полезен обем на контейнера за прах: L

- Дюза за твърди подови настилки специално предназначени
за дълбоко почистване на подове с фуги и цепнатини като
плочки и дървени подове. Подходяща за почистване на
паркет

- Регулируема приставка за под

- Автоматично навиване на кабела

- 2 допълнителни накрайника: за тапицерия и за фуги

- Радиус на действие: 10 m

- *Terms of guarantee on www.bosch-home.com
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