
Serie | 6, Oppladbar støvsuger, Unlimited
ProAnimal, rød
BBS61PET2

Ekstra tilbehør
BHZUB1830 : Tilbehør støvsuger
BHZUC18N :

For dyreelskere: opptil 30% raskere
rengjøring - til og med ledningsfritt! Den
nye ledningsfrie ProAnimal støvsugeren fra
Bosch.
● Lengre driftstid mulig ved å bytte batteripakke
● Enkel å bruke takket være kompakt design og lav vekt.
● Power for ALL system: batterisystemet er del av det

ledningsfrie 18-V system som fungerer på Bosch Home &
Garden produkter.

● Effektiv rengjøring med AllFloor Power Brush munnstykke og
kompakt DigitalSpin motor.

● Produseres i vår fabrikk i Tyskland: høyeste
kvalitetsstandarder er garantert gjennom strenge
testprosesser.

Teknisk data
Pallmål (cm) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter per pall :  30
Nettovekt :  2,300  kg
Bruttovekt :  5,4  kg
Frekvens :  50/60  Hz
Støpseltype :  Euro-støpsel uten jord.inntil
Godkjennelse :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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rengjøring - til og med ledningsfritt! Den
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Bosch.

Ytelse

- ProAnimal børste: Elektrisk munnstykke med en spesiell
børste som er ideel til dyrehår for beste ytelse.

- ProAnimal mini turbomunnstykke: den røde børsten er
spesielt utviklet for eiere av kjæledyr. Munnstykket sikrer
perfekt opptak av pels på polstring og møbler og også på
steder som er vanskelig å nå.

- Utbyttbar batteripakke gjør at du kan forlenge driftstiden ved
behov.

- Power for ALL system: batterisystemet er del av det
ledningsfrie 18-V system som fungerer på Bosch Home &
Garden produkter.

- Driftstid per 3.0Ah batteri
Opptil 30 min på normal trinn uten elektroniske tilbehør
Opptil 25 min på normaltrinn med elektronisk gulvmunnstykke
Opptil 8 min på turbotrinn med elektronisk gulvmunnstykke

- DigitalSpin Motor: høy ytelse, kompakt, lett og lang levetid

- Produseres i vår fabrikk i Tyskland: høyeste
kvalitetsstandarder er garantert gjennom strenge
testprosesser.

Hygiene

- Filter som aldri behøves å bytte og som gir ren avtrekksluft

- Enkel og hygienisk tømming av støvbeholderen. Filteret
trenger ingen rens.

Komfort

- Meget brukervennlig på grunn av lav vekt og kompakt design -
laget for å gjøre ditt liv enklere.

- Rengjøring på alle nivåer: mange tilbehør fjerner smuss fra
gulv til taket, og til og med i bilen

- Enkel forvaring i docking station for støvsugeren og alt
tilbehør

- Støvbeholder: 0.3 l netto volum

- 2-i-1 møbelbørste og munnstykke

- Langt fleksibelt munnstykke for de stedene som er vanskelige
å nå

- XXL-møbelmunnstykke: ekstrabredt for raskere rengjøring av
møbler

- Madrassmunnstykke

* Fiberopptakk på teppe, sammenlignet med en tradisjonell støvsuger
med ledning fra Bosch med turbomunnstykke (BGL3A315). Testet
ihht. EN 60312-1.
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