
Serie | 4, Akkumulátoros porszívó, Flexxo
Gen2 28Vmax ProAnimal, piros
BBH3ZOO28

A háziállatok szerelmeseinek: akár 30%-
kal* gyorsabb porszívózás a ProAnimal
tartozékszettnek köszönhetően.
● Bosch Lithium-Ion technológia: nagy teljesítményű, hosszú

üzemidőt biztosító, tartós akkumulátorokkal.
● Mindig elérhető helyen. Integrált és kombinálható kiegészítők

háziállatok tulajdonosainak
● Bármilyen tisztítási feladathoz: Gyorsan megtisztítja az

összes padlófélét, még a bútorok alatt is a rendkívül mobil
fúvókacsuklónak köszönhetően

● Tisztítás minden szinten: számos tartozék megtisztítja a
szennyeződéseket a padlótól a mennyezetig, sőt az autóban is.

● Kényelmes 2 az 1 -ben funkció: nyeles és morzsa porszívó egy
készülékben a nagyobb rugalmasság érdekében

Műszaki adatok
A paletta méretei :  215.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  42
Nettó súly :  3,502  kg
Bruttó súly :  4,5  kg
Frekvencia :  50/60  Hz
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat : 
CE, Eurázsiai, Morocco, New Singapore Safety Mark, Ukraine
Zajszint :  82  dB(A) re 1 pW

'!2E20AF-chiejh!

1/2



Serie | 4, Akkumulátoros porszívó, Flexxo
Gen2 28Vmax ProAnimal, piros
BBH3ZOO28

A háziállatok szerelmeseinek: akár 30%-
kal* gyorsabb porszívózás a ProAnimal
tartozékszettnek köszönhetően.

Teljesítmény

- 2in1: Nyeles porszívó és morzsaporszívó egy készülékben

- Lithium-Ion technológia: tartós akkumulátorok a nagy
teljesítményért és a rövid töltési időért.

- ProAnimal kefe LED -ekkel: ideális háziállatok tulajdonosainak,
minden padlótípusra - extra kefehengerrel az állatszőr
számára.

- 2 teljesítményfokozat

Higiénia

- Mosható szűrő

- Könnyen kezelhető portartály: egyszerűen kivehető és
kiüríthető.

- Easy Clean System: az egyszerű tisztítás érdekében a
forgókefe könnyen kivehető a szívófejből.

Kényelem

- Tisztaság a padlótól a plafonig: a tartozékok segítségével
ragyogó tisztaságot varázsol az egész házban, sőt az autóban
is.

- Maximális rugalmasság: porszívózzon megkötések nélkül
a bútorok körül és alatt a különlegesen flexibilis szívófej-
csatlakozás segítségével.

- Stabil parkolóállás, így a tárolás egyszerű, helytakarékos, a
készülék pedig bármelyik konnektorról tölthető

- Extra hosszú, akár 55 perc üzemidő

- 2in1-ben bútorkefe és kárpitszívó

- Flexibilis, teleszkópos résszívó

- Portartály mérete: L

- Töltési idő: 4-5 óra

- Súly: 3 kg

- Készülékméret: 1150x265x180 mm

* szálfelszedés szőnyegről egy Bosch turbókefés vezetékes porszívóval
(BGL3A315) összehasonlítva. Az EN 60312-1 szerint tesztelve.
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