
Serie | 4, Oplaadbare steelstofzuiger, Flexxo
Gen2 28Vmax ProAnimal, rood
BBH3ZOO28

Voor het eenvoudig verwijderen van
huisdier haar. Stofzuigt tot 30% sneller
dankzij de geïntegreerde accessoire kit.
● Krachtige, heroplaadbare Bosch lithium-ion batterijen voor

extra duurzaamheid, hebben een korte laadtijd en een grote
autonomie.

● Altijd binnen handbereik. Geïntegreerde accessoires voor
dierenliefhebbers.

● Voor elke reinigingsklus: reinigt snel alle vloeren, zelfs onder
meubels dankzij de extreem mobiele voet, en elk ander
oppervlak met de geïntegreerde kruimeldief.

● Reiniging op alle niveaus: dankzij de accessoires reinigt u van
vloer tot plafond en zelfs het interieur van de auto.

● Handige 2in1-functie: kruimeldief en steelstofzuiger in één
voor meer flexibiliteit

Technische gegevens
Afmetingen van het toestel :  1150 x 265 x 180  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :  633 x 192 x 275  mm
Palletafmetingen :  218.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  35
Nettogewicht :  3,5  kg
Brutogewicht :  4,5  kg
Frequentie :  50/60  Hz
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken : 
CE, Eurasian, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine
Geluidsniveau :  82  dB(A) re 1 pW
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Voor het eenvoudig verwijderen van huisdier
haar. Stofzuigt tot 30% sneller dankzij de
geïntegreerde accessoire kit.

Prestaties

- 2 in 1: kruimeldief en snoerloze steelstofzuiger in één.

- Bosch lithium-ion accu: duurzaam en krachtig met een lange
werktijd en een korte oplaadtijd.

- Twee vermogensstanden.

Hygiëne

- Wasbare filter.

- Stofcontainer eenvoudig te verwijderen en leeg te maken.

- EasyClean System: de draaiborstel is eenvoudig te verwijderen
en schoon te maken.

Gebruiksgemak

- De accessoires laten toe om op elk niveau schoon te maken.
Van vloer tot plafond, of zelfs het interieur van de wagen.

- Handige, uiterst vlakke borstel om eenvoudig onder meubilair
te stofzuigen.

- Staand op te bergen en op te laden.

- Autonomie: tot 55 min.

- 2 in 1: meubel- en bekleding mondstuk.

- Flexibel, uitschuifbaar kierenmondstuk.

- Netto inhoud stofcontainer: 0.4L.

- Laadtijd: 4 - 5 uur.

- Gewicht: 3 kg.

- Afmetingen: 1150x265x180 mm.

* Vuilopname (stof op tapijt en harde vloeren met kieren) in
vergelijking met een cilinderstofzuiger van Bosch (BSG6B100, 600
W). Getest volgens EN 60312. Vezelopname op tapijt volgens IEC
60312-1 in vergelijking met een cilinderstofzuiger van Bosch met
turbo borstel (BGL3A315).
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