
Serie | 6, Toz torbasız Süpürge, ProPower,
siyah
BGS41PRO

Tercihe bağlı aksesuarlar
BBZ42TB : Turbo döşeme fırça

SmartSensor Control ile güçlü temizlik.
Konforlu ve güçlü temizlik için dizayn edildi.
● QuattroPower System: yüksek teknolojili performans
● Benzersiz SensorBagless™ Teknolojisi: Minimum bakım ile

sessiz ve güçlü
● EasyClean System: Zahmetsiz temizleme ve kolay çıkarılabilen

toz haznesi
● Ergonomic design: taşıması kolay, manevra kabiliyeti yüksek ve

saklanması kolay.

Teknik bilgiler
cihaz ölçüsü (mm) :  267 x 324 x 474
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :  310 x 395 x 590
Palet boyutları :  200.0 x 80.0 x 120.0
Paletteki cihaz adedi :  24
Net ağırlık (kg) :  8,300
Brüt ağırlık (Kg) :  9,4
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
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SmartSensor Control ile güçlü temizlik.
Konforlu ve güçlü temizlik için dizayn edildi.

Performans

- Güçlü, temiz, hızlı ve torbasız.Minimum bakım ile masrafsız
SensorBagless™ teknolojisi

- QuattroPower System olağanüstü sonuçlar için gerekli tüm
yüksek teknolojik bileşimleri sunar.

- SensorControl sistemi sayesinde sürekli performans kontrolü

Hijyen

- Filtre temizliği : EasyClean Sistemi sayesinde bakım için daha
az çaba

Kullanım Kolaylığı

- Kompakt dizayn

- Toz haznesini çıkartma ve boşaltma esnasında kolay kullanım

- 2 konforlu tutma yeri

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

- Turbo Başlık- sevimli dostlarınızın tüylerinin temizliğinde ve
halı üstü zorlu kirlerde yardımcınız

- 2 aksesuar: Döşeme başlığı ve dara aralık ucu

- Teleskopik boru

- Elektronik güç ayarı

- Konteyner kapasitesi: 2.4 l

- Dikey ve yatay park etme

- Otomatik kablo toplama özelliği

- Etkinlik alanı yarıçapı: 10 m

- 2 adet büyük arka /1 adet hareketli ön tekerlek

- Ağırlık: 5.6 kg (Sadece gövde)

- Turbo başlık: extra güçlü temizlik- özellikle halı temizliğinde
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