
BGL 4SIL69A vit

Produktegenskaper
– Energieffektivitetsklass: A
– Partikelfiltrering: A
– Dammupptagning på matta: C
– Dammupptagning på hårda golv: A
– Ljudnivå: 69 dB

Prestanda
– QuattroPower System: Bosch's nya tekonologi för
maximal prestanda. För ett utmärkt resultat och låg
energiförbrukning.

– PowerProtect System: för en jämn prestanda, även när
påsen börjar bli full.

– PowerProtect dammsugarpåse säkerställer en jämn
prestanda oavsett om påsen är tom eller full. Det
innebär färre påsbyten och lägre
förbrukningskostnader.

– Få den bästa prestandan, med upp till 60% bättre
uppsugningsförmåga, vid användning av PowerProtect
dammsugarpåsar. Typ G ALL (BBZ41FGALL).

– SilenceSound System™: nya innovativa lösningar i
kombination med ljudreducerande tillbehör för att
skapa en så låg ljudnivå som möjligt. Ljudnivå: 69 dB.

Filter & dammpåse
– Tvättbart hygeniskt HEPA-filter: fångar upp partiklar,
renar luften och gör dammsugaren idealisk för
allergiker. Uppnår klass A på utblåsluft.

– Dammpåse: TYP G ALL

Funktioner
– SilentCleanPlus munstycke: nytt omkopplingsbart
ljudoptimerat munstycke med metallplatta och cliplås
för extra kraftfull prestanda.

– Munstycke för hårda golv. Speciellt utvecklat för
djupgående rengöring av golvspringor i kakel och
parkett.

– Fogmunstycke och möbelmunstycke
– Teleskoprör med skjutmanschett och klickfunktion
– Handtag - ergo
– Dammsugarpåsens volym: 4 l
– Aktionsradie: 10 m
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– Automatisk sladdupprullning
– 4 styrhjul
– Elektronisk inställning av sugeffekten via strömvred
– Indikering för påsbyte
– Parkerings- och förvaringslägen
– Vikt: 4.5 kg, utan tillbehör

Extra tillbehör / Passar till
BBZ 102TBB Turbo borstmunstycke för golv
BBZ 10TFG Textilfilter
BBZ 11BF Bionic Filter: Naturlig odörreducering.
BBZ 123HD Parkettmunstycke för hårda golv
BBZ 124HD Parkettmunstycke
BBZ 156HF HEPA - filter
BBZ 42TB Turbomunstycke för möbler

EAN-kod
4242002831053

Basfakta
Max anslutningseffekt (W): 700
Anslutningskabelns längd: 7.0
Antal per förpackningsenhet: 1
Antal per pall: 24

Skapad: 2014-08-22

Piktogramförklaringar

Energieffektivitetsklass A
EU:s energiklassmärkning, som har funnits
sen 1995, ger standardiserade uppgifter om
hushållsapparaternas energi- och
vattenförbrukning. EU:s
energiklassmärkning går från A+++ (bäst)
över A till G (sämst). Den högsta
energiklassmärkningen för ugnar, spisar,
vinskåp och torktumlare är för närvarande
energiklass A.

Mycket tyst
Dammsugaren är supertyst, tack vare
SilenceSound System™ med tyst
luftgenomströmning, flera nivåers
ljudisolering och vibrationsdämpande
motorfunktion.

PowerProtect System
PowerProtect System för en jämn
prestanda, även när påsen börjar bli full.

QuattroPower System
Bosch's nya tekonologi för maximal
prestanda. För ett utmärkt resultat och låg
energiförbrukning.
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