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Nabíjací vysávač

Tyčový aku vysávač
BCH6ATH25 biela
BCH6ATH25

Konečne bez kábla! Žiadne kompromisy
vo výkone. Prvý aku vysávač Bosch s
vlastnosťami bežného vysávača.*
● Perfektné výsledky vysávania na každom povrchu vďaka vysoko

účinnej bezvreckovej technológii a výkonnej "AllFloor" kefe.
● Unikátna technológia Sensorbagless™: výnimočne silný výkon

s minimálnymi požadavkami na údržbu.
● Bosch lithium-iontová technológia: odolné a výkonné

akumulátory, extra dlhý čas prevádzky a krátky čas nabíjania.
● Úžasný komfort: jednoduché používanie, uloženie a čistenie

vďaka svojej nízkej hmotnosti a EasyClean systému.
● Maximálna flexibilita: vysávanie bez obmedzenia okolo a pod

nábytkom vďaka extrémne flexibilnému kĺbu kefy.

Technické údaje
rozmery palety :  205 x 80 x 120
počet spotrebičov na palete :  40
Hmotnosť netto (kg) :  3,6
hmotnosť brutto (kg) :  5,3
frekvencia (Hz) :  50/60
typ zástrčky :  Euro zástrč. bez uzemn. do 2,5
aprobačné certifikáty :  CE, Eurasian
:  Neplatí
:  Neplatí
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Tyčový aku vysávač
BCH6ATH25 biela
BCH6ATH25

Konečne bez kábla! Žiadne kompromisy
vo výkone. Prvý aku vysávač Bosch s
vlastnosťami bežného vysávača.*

Výkon

- Konečne bez kábla! Žiadne kompromisy vo výkone. Prvý aku
vysávač Bosch s vlastnosťami bežného vysávača.*

- Motor s vysokým výkonom a dlhou životnosťou.

- Bosch lithium-iontová technológia: odolné a výkonné
akumulátory, extra dlhý čas prevádzky a krátky čas nabíjania.

- Perfektné výsledky vysávania všetkých povrchov vďaka vysoko
účinnej bezvreckovej technológii a výkonnej "AllFloor" kefy.

- AllFloor HighPower kefa: elektrická tryska pre vysoký výkon
vysávania na každom povrchu.

- SensorControl: senzor pre kontrolu minimálneho efektívneho
výkonu vysávania. LED signalizácia ukazuje nutnosť čistenia
filtra.

- Unikátna technológia SensorBagless™: extrémne silný výkon s
minimálnymi nákladmi na údržbu.

- 3 úrovne výkonu
1. stupeň: rýchle vysávanie a maximálny čas prevádzky
2. stupeň: bežné vysávanie a stredne dlhý čas prevádzky
Turbo stupeň: pre náročné vysávanie s kratším časom
prevádzky

Hygiena

- Čistenie filtra: inteligentný LED displej upozorní, či je
potrebné vyčistiť filter.

- Jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie zásobníku na prach.

- Hygienický filter pre čistejší vyfukovaný vzduch

Komfort

- Úžasný komfort: jednoduché používanie, uloženie a čistenie
vďaka nízkej hmotnosti a EasyClean systému.

- EasyClean System: jednoduché vyberanie a čistenie kefy z
hubice.

- Maximálna flexibilita: vysávanie bez obmedzenia okolo a pod
nábytkom vďaka extrémne flexibilnému kĺbu hubice.

- Samostatne stojaci pre jednoduché umiestnenie, šetrí miesto
a umožňuje flexibilné nabíjanie pri každej zásuvke.

- extra dlhý čas prevádzky 60 min

- Indikácia stavu nabíjania akumulátora: áno, dvojdruhové.

- Krátky čas nabíjania:
3 hodiny (batéria nabitá na 80%)
6 hodiny (batéria nabitá na 100%)

- zásobník na prach s objemom 0.9 l.

- Mäkká SoftTouch rukoväť.

- Hmotnosť: 3kg

* Výsavanie nečistôt (vlákna a prach z kobercov a tvrdých podláh s
trhlinami) v porovnaní s káblovým vysávačom Bosch (BSG6B100, 600
W). Testované podľa normy EN 60312.


