
Toz torbalı Süpürge, MoveOn, mavi
BGL35MON6

beraberindeki aksesuarlar
1 x Aralık başlığı
1 x Döşeme başlığı

Tercihe bağlı aksesuarlar
BBZ16GALL : Elektrik süpürgesi toz torbası
BBZ41FGALL : Elektrik süpürgesi toz torbası
BBZ42TB : Turbo döşeme fırça

Move on. Daha esnek, daha güçlü, daha
eğlenceli
● Düşük enerji tüketimiyle 24000 W'a* eş temizlik performansı
● PowerProtect System: Toz torbası dolsa dahi, uzun süre

yüksek temizleme performansı sunar.
● 4 lt'lik geniş toz torbası sayesinde daha seyrek toz torbası

değişimi ve daha az masraf

Teknik bilgiler
cihaz ölçüsü (mm) :  270 x 318 x 395
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :  320 x 370 x 585
Palet boyutları :  202.0 x 80.0 x 120.0
Paletteki cihaz adedi :  24
Net ağırlık (kg) :  6,400
Brüt ağırlık (Kg) :  6,9
Gerilim (V) :  220-240
Frekans (Hz) :  50/60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :  700,0
Fiş tipi :  Toprak hatsız emniyetli fiş
Onay belgesi :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Gürültü seviyesi (dB) :  76
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Move on. Daha esnek, daha güçlü, daha
eğlenceli

Performans

- Düşük enerji tüketimiyle yüksek toz toplama performansı için
aerodinamik bıçaklar ve mükemmel kalibre hava akımı ile yeni
inovatif HiSpin Motor

- PowerProtect System: Toz torbası dolsa dahi, uzun süre
yüksek temizleme performansı sunar

- PowerProtect toz torbası sayesinde toz torbasını daha seyrek
değiştirir, daha az maliyetle yüksek performans alırsınız

- En iyi performans ve %60'a*** kadar (yarı dolmuş toz
torbasıyla) daha yüksek emiş gücü için, PowerProtect toz
torbasının kullanılmasını öneriyoruz (TYP G ALL)

Hijyen

- TYPE G ALL toz torbaları ile kullanılmalıdır

Kullanım Kolaylığı

- Halı ve sert zeminler için süpürme başlığı

- Parkelerin hassas temizliği için uygun, parke ve fayans
aralıklarının temizliği için özel olarak geliştirilmiş sert zemin
başlığı

- Kenar-köşe ucu ve döşeme başlığı

- Teleskopik boru

- Zorlu şartlara dayanıklı sağlam dokuma kaplı emiş hortumu

- Ergoplus tutma yeri

- Toz alma kapasitesi: 4 l

- Otomatik kablo toplama özelliği

- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m

- Ekstra büyük yumuşak tekerler sayesinde hassas zeminlere
zarar verilmesi engellenir

- Elektronik güç ayarı

- Toz torbası doluluk göstergesi

- Dikey ve yatay park etme

- Ağırlık: 4.6 kg (Sadece gövde)

- ***PowerProtect Teknolojisi olmayan kısmen dolu (400 g)
Bosch Type G toz torbasıyla VSZ5...modellerinde emiş gücü
karşılaştırıldığında
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