Padlóporszívók
Relaxx'x Ultimate
Padlóporszívó
BGS7RCL, kristálykék

Extrém csendes porzsák nélküli porszívó.
Most már a szűrőt sem kell mosnia.
●

BGS7RCL
●

●

●

●

SmartSensor vezérlés: nagy teljesítmény minden helyzetben,
hála a szenzorvezérlésnek és a LED visszajelzőknek
Szuperhalk, 68dB[A] zajszint, hála az integrált SilenceSound
System rendszernek
QuattroPower System: a Bosch 4 elemből álló technológiai
újdonsága, mely kiváló tisztítási eredményt biztosít alacsony
energiafogyasztás mellett.
Integrált RotationClean rendszer: szűrőtisztítás során nincs
érintkezés a porral
Innovatív HEPA higiéniai szűrő: nincs szükség mosásra, sem
cserére. Nincs további költség. Az A porvisszabocsátási osztály
elérése révén iseális az allergiában szenvedők számára is.

Műszaki adatok
Nettó súly (kg) :
8,600
Bruttó súly (kg) :
9,8
A készülék méretei (mm) :
310 x 320 x 470
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :
385 x 405 x 605
Készülékek száma palettánként :
20
A paletta méretei :
210 x 80 x 120
EAN-kód :
4242002997933
Frekvencia (Hz) :
50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :
800,0
Dugós csatlakozó típusa :
EU-csatlakozó, földelés nélkül

'!2E20AC-j hjd !
Beépített tartozék
1 x Résszívó
1 x Bútorkefe
1 x Kárpitszívófej
Különleges (megvásárolható) tartozék
BBZAFPRLPT : Porszívófrissítő granulátum
BBZAFPRLS1 : Porszívófrissítő granulátum
BBZAFPRLS2 : Porszívófrissítő granulátum
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Padlóporszívók
Relaxx'x Ultimate
Padlóporszívó
BGS7RCL, kristálykék
BGS7RCL
Extrém csendes porzsák nélküli porszívó.
Most már a szűrőt sem kell mosnia.

Teljesítmény

- Erős, tiszta és gyors. És nem kell porzsák.

SmartSensor vezérlés: minimalizált karbantartás. Nincsenek
későbbi költségek.

- QuattroPower System: a Bosch 4 elemből álló technológiai

újdonsága, mely kiváló tisztítási eredményt biztosít alacsony
energiafogyasztás mellett.

- Folyamatos teljesítmény ellenőrzés a SensorControl
Systemnek hála.

- Portartály mérete: XXL
- Parkoló- és tároló állás
- Automatikus kábelfeltekerés
- Hatósugár: 11 m
- 4 terelőgörgő
- Tömeg: 6.7 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: 68 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.

- B takarításhatékonysági osztály szőnyegen
- A legjobb takarításhatékonysági osztály keménypadlóra

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

- SilenceSound System™: innovatív szigetelő anyagok, motor

felfüggesztés, optimalizált légáramlás és zajcsökkentett
tartozékok. Mindezek lehetővé teszik, a nagyon halkm akár 68
dB(A) hangerejű porszívózást.

Energiahatékonyság

- Energiahatékonysági osztály: A
Higiénia

- Szűrőtisztítás: RotationClean rendszer SensorBagless
technológiával

- Egész élettartamra szóló szűrő: a GORE™ CLEANSTREAM®

membrános kazettás szűrő és az innovatív egész élettartamra
szóló HEPA higiéniai szűrő miatt ajánlott az allergiások részére
is.

- Innovatív HEPA higiéniai szűrő: nincs szükség mosásra, sem

cserére. Nincs további költség. Az A porvisszabocsátási osztály
elérése révén iseális az allergiában szenvedők számára is.

Komfort

- Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű eltávolítás és
kiűrítés

- 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.

- 3in1 tartozék-szett: rés- és kárpitszívó fej, eltávolítható

bútortisztító kefével, szívócsőre rögzíthető tartozéktartóban

- Csúszó gombbal állítható teleszkópos szívócső, klippes
ﬁxálóval.

- Elektronikus szívóerő-szabályozás forgatógombbal
- Ergonomikus kézifogantyú
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