
Serie | 6, Akkumulátoros porszívó, Athlet
20Vmax, fekete
BBH85B2

Minden helyzetre. Vezeték nélküli, nagy
teljesítményű porszívó minden szintre.
● SmartSensor Control: érzékelővel szabályozott teljesítmény a

folyamatos hatékonyságért.
● AllFloor HighPower Brush: tökéletes tisztaság egyetlen

szívófejjel az összes padlótípuson.
● Parkolóállás-funkció: mindig kéznél van, könnyen tárolható és

tölthető.
● EasyClean Brush: könnyen levehető, tisztítható és visszatehető

forgókefe.

Műszaki adatok
A paletta méretei :  200.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  40
:  3,332
:  5,0
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, Morocco, Ukraine
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :  81
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Teljesítmény

- Bosch Lithium-Ion technológia: megbízható, nagy
teljesítményű akkumulátorok az extra hosszú üzemidőért és a
rövid töltési időért.

- LongLife motor a nagy teljesítményért és hosszú élettartamért

- AllFloor HighPower szívófej: elektromos forgókefe a hatékony
tisztítás érdekében minden padlótípushoz.

- 3 teljesítményfokozat:
1. fokozat: könnyű feladatokra, a leghosszabb üzemidővel.
2. fokozat: normál porszívózáshoz, közepes üzemidővel
Turbó fokozat: erős szennyeződésekhez, rövidebb üzemidővel

Higiénia

- Szűrőtisztítás: LED-fény jelzi, ha a ideje kitisztítani a szűrőt.

- Könnyen kezelhető portartály: egyszerűen kivehető és
kiüríthető.

- Higiénia szűrő a tiszta levegőért

Kényelem

- Maximális kényelem: egyszerű használat, tárolás és tisztítás
a kis súlynak és az EasyClean tisztítási rendszernek
köszönhetően.

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

- Extra parkettakefe: Az extra puha sörtéknek köszönhetően
nagy gondossággal tisztítja az érzékeny keménypadlókat.

- 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, akár45 percüzemidő

- Akkumulátor-töltöttségjelző: igen,E

- Rövid töltési idő:
3 óra (80% töltöttség)
6 óra (100% töltöttség)

- Portartály mérete:1X

- SoftTouch fogantyú

- Súly: 3 kg

Technikai specifikációk

- BBH85B2

- EAN:4242005226429
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