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Podlahový vysávač

podlahový vysávač
BGS5335
BGS5335

Vysáva rýchlejšie ako váš maznáčik stráca
chlpy.
● Unikátna technológia SensorBagless™: vysávač je tichý,

neuveriteľne výkonný a vyžaduje minimálnu údržbu.
● Extra dôkladné vysávanie zvieracích chlpov s AirTurbo

systémom.
● Inovatívna Turbo kefa ProAnimal: výkonná a jednoducho

čistiteľná kobercová hubica, určená pre majiteľov zvierat.
● Plne automatizovaný SelfClean systém: žiadny kontakt s

prachom a filtrom počas čistiaceho procesu.
● Umývateľný HEPA hygienický filter: vhodný pre alergikov

- žiadne ďalšie náklady. Vďaka tomu dosahuje vysávač pri
emisiách prachu triedu A.

Technické údaje
Hmotnosť netto (kg) :  8,6
hmotnosť brutto (kg) :  12,4
rozmery spotrebiča (mm) :  310 x 320 x 470
počet spotrebičov na palete :  20
rozmery palety :  210 x 80 x 120
EAN :  4242002811901
frekvencia (Hz) :  50
Dĺžka prívodného kábla (cm) :  800,0
typ zástrčky :  Gardy zástrčka bez uzemnenia
Energetická trieda :  C
priemerná ročná spotreba el. energie (kWh) :  40,0
:  C
:  A
Dust re-emission class (2010/30/EC) :  A
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Vysáva rýchlejšie ako váš maznáčik stráca
chlpy.

Výkon

- Inovatívna SensorBagless™ Technology

- AirTurbo System: pre vysokú úroveň prúdenia vzduchu a silný
výkon pre turbo kefu

- Priebežné kontrolovanie výkonu vďaka SensorControl
Systému.

- Najlepšie výsledky vysávania tvrdých podláh (trieda A podľa
energetického štítku - EU č.665/2013).

- Učinnosť vysávania kobercov trieda C.

- Hlučnosť: 74(A)

Hygiena

- Inteligentný SelfClean systém: automatické samočistenie
vďaka integrovanému filtračnému systému

- Dlhá životnosť filtračných materiálov: kazetový filter s GORE™
CLEANSTREAM® membránou a umývateľným hygienickým
HEPA filtrom vhodným obzvlášť pre alergikov.

- Umývateľný HEPA hygienický filter: vhodný pre alergikov -
žiadne ďalšie náklady. Vďaka tomu dosahuje vysávač pri
emisiách prachu triedu A.

Komfort

- Inovatívna ProAnimal turbo kefa: dvojitá kefa s čiernymi
štetinami pre vysávanie prachu a s červenými štetinami pre
vysávanie vlasov, rovnako ako EasyClean pre ľahkú údržbu
trysky (šírka 280 mm)

- ProAnimal hubica na čalúnenie: extra veľká so 4
odstraňovacími vankúšikmi a pohyblivá hlava pre rýchle
čistenie čalúnenia, vhodné najmä pri zvieracích chlpoch (šírka:
185 mm)

- jednoduché vyberanie a vyprázdňovanie zásobníku na prach

- ergonomická rukoväť

- nastaviteľná hubica s klipovým uchytením

- Hubica pre tvrdé podlahy špeciálne vyvinutá pre hĺbkové
čistenie podláh s medzerami a štrbinami ako sú palubovky a
dlažby. Vhodné pre jemné vysávanie ako sú napr. parkety.

- rastrová teleskopická rúrka s posuvnou manžetou a klip-
zámkom

- 3-dielne kombinovateľné príslušenstvo: hubica na škáry a
hubica na čalúnenie s odnímateľným štetcom na nábytok -
pripevnený na rúrke

- elektronická regulácia sacej sily otočným regulátorom

- zásobník na prach s objemom 3 l

- odkladacia a parkovacia poloha

- automatické navíjanie kábla

- akčný rádius: 11 m

- 4 otočné kolieska

- hmotnosť 6.7 kg (bez príslušenstva)


