
Serie | 6, Oppladbar støvsuger, Athlet
ProAnimal 28Vmax, rød
BCH86PET2

Inkludert tilbehør
1 x Fugemunnstykke
1 x Boredyse

Ekstra tilbehør
BHZKIT1 : tilbehørssett

For dyreelskere. Vår ledningsfri arbeidshest
med ProAnimal børste for opptil 30%
raskere rengjøring.
● ProAnimal børste: perfekt for kjæledyreiere og for alle typer

gulv. Med en ekstra børste som fjerner pelsen mer effektivt.
● Bosch Lithium-Ion teknologi: Holdbare og kraftige oppladbare

batterier, ekstra lang brukstid og kort ladetid.
● Maksimal fleksibilitet: støvsug uten begrensninger rundt og

under møbler takket være det ekstremt fleksible munnstykket
og den praktiske tilbehørspakken

● SmartSensor Control: sensorstyrt ytelse hver gang. LED-lampe
indikerer at rengjøring er nødvendig

● RotationClean: enkel og rask rengjøring - ikke nødvendig å
vaske filteret.

Teknisk data
Pallmål (cm) :  205.0 x 80.0 x 120.0
Antall enheter per pall :  40
Nettovekt :  4,245  kg
Bruttovekt :  5,9  kg
Frekvens :  50/60  Hz
Støpseltype :  Euro-støpsel uten jord.inntil
Godkjennelse :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
Støynivå :  81  dB(A) re 1 pW
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For dyreelskere. Vår ledningsfri arbeidshest
med ProAnimal børste for opptil 30%
raskere rengjøring.

Ytelse

- Bosch Lithium-Ion teknologi: Holdbare og kraftige oppladbare
batterier, ekstra lang brukstid og kort ladetid

- HiSpin-motor med høy ytelse og lang levetid

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

- Et plettfritt resultat på alle harde gulv takket være den
høyeffektive poseløse teknologien og ProAnimal børsten.

- SmartSensor Control: Sensorstyrt ytelseskontroll for bedre
rengjøring. LED-lampe indikerer når rengjøring er nødvendig.

- Nivå 1: for enklere støvsuging - maksimal driftstid.
Nivå 2: for normal støvsuging - middels driftstid.
Nivå 3, Turbo: for krevende støvsuging - kortere driftstid.

Hygiene

- Filterrengjøring: intelligent LED-display indikerer når
filterrengjøring bør foretas

- Enkel håndtering ved uttak og tømming av støvbeholderen

- Hygienisk filter for renere utluft

Komfort

- ProAnimal tilbehørsett: inneholder munnstykke med kort
håndtak, avtagbart adapter med slange og akselrem,
møbelmunnstykke, fugemunnstykke -perfekt for å støvsuge
møbler og komme til på steder som ellers er vanskelig å nå.

- Komfort: enkelt å bruke, oppbevare og rengjøre på grunn av
lav vekt og EasyClean system

- EasyClean system: enkelt å rengjøre munnstykke på grunn av
en avtakbar børste.

- Maksimal fleksibilitet: Støvsug uten begrensninger rundt og
under møbler takket være det ekstremt fleksible munnstykket
og det praktiske tilbehørsettet.

- Solide frittstående funksjon for enkel og plassbesparende
oppbevaring og fleksibel lading.

- Ekstralang driftstid: opptil 60 min

- Indikator for batterilading: ja, 3-trinns

- Kort ladetid:
3 timer (80% av batteriet ladet)
6 timer (100% av batteriet ladet)

- Støvbeholder: 0.9 l netto volum

- Soft Touch håndtak for et stødigere grep

- Vekt: 3 kg

Ytterligere spesifikasjoner

- BCH86PET2, tornadorød
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