Sledestofzuiger
Compaxx’x
Sledestofzuiger
zwart

Uitstekende reinigingsprestaties en zeer
ruimtebesparend. Perfect voor kleine
huishoudens.

BZGL2A317

●

●

●

●

Grondige reinigingsprestaties (vergelijkbaar met die van
een klassieke 2400W stofzuiger*) met een bijzonder laag
energieverbruik.
BigCapacity: grote stofzak capaciteit ondanks de compacte
afmetingen.
Nieuwe, innovatieve HiSpin motor met aërodynamische
schoepen en perfect gecalibreerde luchtstroom bieden hoge
stofopname bij een laag energieverbruik
HygiëneFilterSysteem zorgt voor zuivere, geﬁlterde
uitblaaslucht

Technische gegevens
Nettogewicht (kg) :
4,400
Brutogewicht (kg) :
5,5
Afmetingen van het toestel (mm) :
232 x 291 x 367
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 320 x 300 x 485
Standaard aantal units per pallet :
36
Palletafmetingen :
205 x 80 x 120
EAN-code :
4242005062430
Frequentie (Hz) :
50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
500,0
Type stekker :
Gardy-/K.stekker zonder aardin

'!2E20AF-agceda!
Toebehoren geïntegreerd
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelbekledingsmondstuk
Optionele toebehoren
BBZ123HD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ124HD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ41FGALL : stofzuigerzak
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Prestaties

- Nieuwe, innovatieve HiSpin motor met aërodynamische

schoepen en een perfect gecalibreerde luchtstroom voor een
hoge stofopname bij een laag energieverbruik.

- Voor een tot 60% hogere zuigkracht en om de beste

prestaties van uw stofzuiger te garanderen, raden we
aan om PowerProtect ﬁlterstofzakken van het type G ALL
(BBZ41FGALL) te gebruiken.

Hygiëne

- Hygiëneﬁlter voor zuivere uitblaaslucht.
- Wasbare ﬁlter.
- Vervangingsﬁlterstofzakken NO_FEATURE.
Gebruiksgemak

- Omschakelbaar rolmondstuk (harde vloeren/tapijt).
- 2 toebehoren: meubelzuiger en kierenmondstuk.
- Telescopische buizen.
- Ergonomische handgreep.
- Maximale inhoud van de ﬁlterstofzak: 3.5L.
- Inbegrepen: 8 ﬁlterstofzakken
- BigCapacity: grote stofzak capaciteit ondanks het compacte

formaat. De stofzak moet minder vervangen worden, waardoor
de volgkosten lager liggen.

- EasyStorage: eenvoudig op te bergen dankzij het compacte
formaat

- Automatische snoeroprolling.
- Actieradius: 8 m.
- Elektronische regeling van de zuigkracht d.m.v. de
draaischakelaar.

- 2 vaste achterwielen en 1 zwenkwieltje vooraan.
- Praktische parkeer- en opberghulp.
- Netto gewicht (zonder toebehoren): 3.1 kg.
- Geluidsniveau: 80 dB(A)
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