
Porzsákos porszívó, GL-40 ProSilence, fehér
BGL4SIL2

Beépített tartozék
1 x Résszívó
1 x Kárpitszívófej

Különleges (megvásárolható) tartozék
BBZ156HF HEPA szűrő, BBZ41FGALL porzsák, BBZAFGALL
Porzsák, BBZAFPRLPT Porszívófrissítő granulátum, BBZAFPRLS1
Porszívófrissítő granulátum, BBZAFPRLS2 Porszívófrissítő
granulátum

Meglepően halk és kicsi, ugyanakkor
nagyteljesítményű.
● QuattroPower System: a Bosch 4 elemből álló technológiai

újdonsága, mely kiváló tisztítási eredményt biztosít alacsony
energiafogyasztás mellett.

● PowerProtect System: a hosszantartó szívóhatásért, még tele
porzsák esetén is

● UltraAllergy filter: kifejezetten allergiásoknak ajánlott. Elérhető
vele az A porvisszabocsátási osztály.

● Szuperhalk működés (69 dB[A]), hála az integrált
SilenceSound rendszernek.

● Könnyű használat és tárolás, hála az ultrakönnyű kompakt (4,5
kg) kialakításnak

Műszaki adatok
Nettó súly (kg) :  6,000
Bruttó súly (kg) :  7,5
A készülék méretei (mm) :  265 x 295 x 410
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 320 x 370 x 585
Készülékek száma palettánként :  24
A paletta méretei :  205 x 80 x 120
EAN-kód :  4242005028269
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  700,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
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Porzsákos porszívó, GL-40 ProSilence, fehér
BGL4SIL2

Meglepően halk és kicsi, ugyanakkor
nagyteljesítményű.

Teljesítmény

- QuattroPower System: a Bosch 4 elemből álló technológiai
újdonsága, mely kiváló tisztítási eredményt biztosít alacsony
energiafogyasztás mellett.

- PowerProtect System: a hosszantartó szívóhatásért, még tele
porzsák esetén is

- A PowerProtect porzsák nagy teljesítményt biztosít még akkor
is, amikor a porzsák már tele van, így kevesebbszer kell azt
cserélni ezzel csökkentve az üzemeltetési költségeket

- Az akár 60%*** nagyobb szívóhatás és a legjobb hatásfok
elérése érdekében javasoljuk a PowerProtect porzsák
használatát: Type G ALL (BBZ41FGALL)

- SilenceSound System™: innovatív zajcsökkentő anyagok,
motorfelfüggesztés, optimalizált légáramlás és zajcsökkentő
alkatrészek. Mindezeknek hála a zajszint csak 69 dB(A).

- B takarításhatékonysági osztály szőnyegen

- A legjobb takarításhatékonysági osztály keménypadlóra
vonatkoztatva (A hatékonysági osztály a porszívókra vonatkozó
energiacímke szabályozás alapján (EU 665/2013 rendelet))

Energiahatékonyság

- Energiahatékonysági osztály: A

Higiénia

- UltraAllergy filter: kifejezetten allergiásoknak ajánlott. Elérhető
vele az A porvisszabocsátási osztály. Mosható.

- Porzsák: Type G ALL

Komfort

- Különösen csendes, kapcsolható görgős szívófej SilentClean
Premium fémlemezzel és pattintós zárral a rendkívül nagy
tisztítási teljesítmény érdekében

- A keménypadló-szívófej speciálisan a réseket is tartalmazó
csempe és padlólapok tisztítására fejlesztették ki. Alkalmas az
érzékeny padlók, mint a parketta gyengéd tisztítására is.

- Rés- és kárpitszívó

- Csúszó gombbal állítható teleszkópos szívócső, klippes
fixálóval.

- Ergonomikus kézifogantyú

- Porzsák kapacitás: XL

- Hatósugár: 10 m

- Automatikus kábelfeltekerés

- 4 terelőgörgő

- Elektronikus szívóerő-szabályozás forgatógombbal

- Porzsák-telítettség kijelzés

- Parkoló- és tároló állás

- Tömeg: 4.5 kg (szívótartozék nélkül)

Energiacímke adatok

- Energiahatékonysági osztály: A

- Éves energiafogyasztás: 28 kWh

- Por-visszabocsátási osztály: A

- Takarításhatékonysági osztály - szőnyeg: B

- Takarításhatékonysági osztály - keménypadló: A

- Zajszint: 69 dB(A)

- *** Szívóerő félig töltött porzsákkal (400 g) a Bosch / Siemens
G típusú PowerProtect technológia nélküli porzsákhoz
hasonlítva, BSGL5... / VSZ5... szérián tesztelve.

- A mért és számított értékek az EU 666./2013. rendelete
alapján. Az egyéb nem részletezett mérések és számítások az
EN 60321-1:2013 szabályozás alapján történtek.
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