
Oplaadbare steelstofzuiger, Athlet 28Vmax,
Wit
BBH62860

Eindelijk! Een compromisloze
steelstofzuiger zonder snoer met de
prestaties van een 2.400 Watt stofzuiger.*
● SmartSensor Control: sterke reinigingsprestaties dankzij de

sensorgestuurde zuigkracht met LED indicatie.
● Steeds binnen handbereik: eenvoudig op te bergen dankzij de

vrijstaande parkeerstand.
● Puur gemak: eenvoudig in gebruik, in opslag en in onderhoud

dankzij het lichte gewicht en het EasyClean System.

Technische gegevens
Palletafmetingen :  200.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :  40
:  3,312
Brutogewicht (kg) :  5,0
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE, Eurasian
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Oplaadbare steelstofzuiger, Athlet 28Vmax,
Wit
BBH62860

Eindelijk! Een compromisloze steelstofzuiger
zonder snoer met de prestaties van een
2.400 Watt stofzuiger.*

Prestaties

- De duurzame LongLife Motor garandeert een krachtige en
lange levensduur.

- Krachtige, heroplaadbare Bosch lithium-ion batterijen voor
extra duurzaamheid, hebben een korte laadtijd en een grote
autonomie.

- Hoge reinigingsefficiëntie op alle vloersoorten dankzij de
SensorBagless™ technologie en de universele borstel.

- De elektrische AllFloor HighPower draaiborstel biedt het beste
resultaat op alle vloersoorten.

- SensorBagless™ technologie: extreem krachtig en nagenoeg
geen onderhoud nodig.

- 3 verschillende standen: Stand 1: voor een kleine
kuisopdracht met maximale autonomie Stand 2: zuigkracht
voor een normale kuisopdracht Stand 3: turbostand voor een
hardnekkige kuisopdracht

Hygiëne

- Het LED-display geeft een signaal als filterreiniging nodig is.

- Stofcontainer eenvoudig te verwijderen en leeg te maken.

- Hygiënefilter voor een schone uitblaaslucht.

Gebruiksgemak

- Puur comfort: eenvoudig in gebruik, op te bergen en schoon
te maken dankzij het lichte gewicht en het EasyClean System.

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

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

- Staand op te bergen en op te laden.

- Autonomie: tot 60 min.

- Aanduiding van batterijniveau: 3 laadniveaus.

- Korte oplaadtijd: 3 uur (accu 80% opgeladen) 6 uur (accu
100% opgeladen)

- Netto inhoud stofcontainer: 2.4L.

- Anti-slip handgreep met soft-touch bekleding.

- Gewicht: 3kg.

*Reiniging (stofopname op harde vloer en parket met spleten)
vergeleken met een sledestofzuiger van Bosch (BSG6B100, 600 W).
Getest volgens de EN 60312 norm.
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