
Serie | 6, Akkumulátoros porszívó, Athlet
ProAnimal 28Vmax, piros
BCH86PET1

Kisállatbarátoknak. Vezeték nélküli, nagy
teljesítményű ProAnimal Brush szívófejes
készülékünkkel akár 30% -kal gyorsabb
tisztítás érhető el. *
● Professzionális tartozékkészlet: maximális rugalmasság a

mellékelt tartozékoknak köszönhetően.
● SmartSensor Control: érzékelővel szabályozott teljesítmény a

folyamatos hatékonyságért.
● RotationClean: gyors és egyszerű szűrőtisztítás – nem kell

mosni a szűrőt.
● Parkolóállás-funkció: mindig kéznél van, könnyen tárolható és

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

forgókefe.

Műszaki adatok
A paletta méretei :  205.0 x 80.0 x 120.0
Készülékek száma palettánként :  40
:  4,185
:  5,9
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.

- HiSpin motor a nagy teljesítményért és hosszú üzemidőért

- ProAnimal Brush szívófej: elektromos forgókefe a hatékony
takarításért. Ideális a háziállatok szőrének eltávolításához.

- SmartSensor Control: folyamatosan magas hatékonyság a
szenzorvezérelt teljesítményszabályozásnak köszönhetően.

- 3 teljesítményfokozat
1.: normál feladatokhoz, a leghosszabb üzemidővel
2.: nehéz feladatokhoz, közepes üzemidővel
3.: extra nehéz feladatokhoz, 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

- ProAnimal tartozékkészlet: felcsatolható adapter szívócsővel
és vállpánttal, kárpit-, rés- és mini kárpitszívófej - ideális
kárpitok, rések és nehezen hozzáférhető helyek tisztításához.

- 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.

- Maximális rugalmasság: porszívózás korlátok nélkül, bútorok
körül és alatt is a rendkívül rugalmas szívófej-csatlakozásnak
és tartozékkészletnek köszönhetően.

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

- Extra hosszú, akár60 percüzemidő

- Akkumulátor-töltöttségjelző: igen,D

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

- Portartály mérete:1X

- SoftTouch fogantyú

- Súly: 3 kg

Technikai specifikációk

- BCH86PET1

- EAN:4242005219698

* szálfelszedés szőnyegen, összehasonlítva a Bosch vezetékes
porszívóval turbókefével (BGL3A315). Az EN 60312-1 szerint mérve.

2/2


