
Porzsák nélküli porszívó, Zoo'o ProAnimal,
Ezüst
BGS5PET1

Beépített tartozék
1 x Résszívó
1 x Bútorkefe
1 x Kárpitszívófej

Különleges (megvásárolható) tartozék
BBZAFPRLPT : Porszívófrissítő granulátum
BBZAFPRLS1 : Porszívófrissítő granulátum
BBZAFPRLS2 : Porszívófrissítő granulátum

Gyorsabban porszívóz, mint ahogy
kedvence hullajtja a szőrét.
● SmartSensor Control: nagy teljesítmény minden alkalommal,

hála a szenzorvezérelt teljesítmény-állításnak, LED kijelzővel
● Állati szőr rendkívül alapos felszívása AirTurbo rendszerrel.
● Animal 360 ™ készlet nagy teljesítményű és könnyen tisztítható

szőnyeg és kárpit szívófejjel, amelyet az állattulajdonosok
számára terveztek, mint ahogy a keménypadló szívófejet is

● Teljes automatikus öntisztító rendszer: nincs érintkezés a
kosszal a szűrőtisztítás alatt.

● Mosható HEPA higénia szűrő: minden allergiában szenvedőnek
ajánlott. A kifújt levegő tisztább, mint a normál levegő a
házban .

Műszaki adatok
Nettó súly (kg) :  8,600
Bruttó súly (kg) :  11,7
A készülék méretei (mm) :  310 x 320 x 470
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 385 x 405 x 610
Készülékek száma palettánként :  20
A paletta méretei :  205 x 80 x 120
EAN-kód :  4242005063338
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  800,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
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Gyorsabban porszívóz, mint ahogy kedvence
hullajtja a szőrét.

Teljesítmény

- Erős, tiszta és gyors. És nem kell porzsák.
SmartSensor vezérlés: minimalizált karbantartás. Nincsenek
későbbi költségek.

- AirTurbo System: a tökéletes légáramlásért és hatékony turbo
kefe teljesítményért

- Folyamatos teljesítmény ellenőrzés a SensorControl
Systemnek hála.

- Zajszint: 74 dB(A)

Higiénia

- Intelligens SelfCeaning rendszer: automata tisztítású belső
szűrőrendszer

- Élettartamon át taró szűrők: szűrőkazetta GORE™
CLEANSTREAM® membránnal és mosható HEPA higiénia
szűrővel. Allergiások számára is ajánlott.

- Mosható HEPA higiéniai szűrő: megfelelő védelem az
allergiásoknak is. Ennek segítségével elérhető a legjobb A
porvisszabocsátási osztály.

Komfort

- Innovatív ProAnimal turbo kefe: Dupla soros kefe, melynél
a fekete sörték a kosz, míg a piros sörték az állati szőr
maradéktalan felszedésére szolgálnak. Könnyű tisztítás a
kivehető kefének köszönhetően (280 mm).

- ProAnimal kárpit tisztító fej: extra nagy méretű, pihe és boholy
összeszedésére specializált szívófej, mellyen könnyedén
felszedhető a kárpiton lévő állatszőr (185 mm).

- Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű eltávolítás és
kiűrítés

- Ergonómikus prémium fogantyú a könnyed porszívózásért

- Átkapcsolható görgős szívófej

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

- Csúszó gombbal állítható teleszkópos szívócső, klippes
fixálóval.

- 3in1 tartozék-szett: rés- és kárpitszívó fej, eltávolítható
bútortisztító kefével, szívócsőre rögzíthető tartozéktartóban

- Elektronikus szívóerő-szabályozás forgatógombbal

- Portartály mérete: XXL

- Parkoló- és tároló állás

- Automatikus kábelfeltekerés

- Hatósugár: 11 m

- 4 terelőgörgő

- Tömeg: 6.7 kg (szívótartozék nélkül)

- Zajszint: 74 dB(A)

- 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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