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Navulbare Stofzuiger

Snoerloze steelstofzuiger
DANA
BCH6ATH18A

Eindelijk! Een compromisloze
steelstofzuiger zonder snoer met de
prestaties van een 2.400 Watt stofzuiger.*
● Grondige reinigingsresultaten op alle soorten vloeren door de

efficiënte bagless-technology en de AllFloor HighPower Brush
● SensorBagless™ technologie: extreem krachtig en minimaal

onderhoud
● Bosch Lithium-Ion accu: duurzaam en krachtig met een lange

werktijd en een korte oplaadtijd
● Puur gemak: eenvoudig in gebruik, opslag en onderhoud

dankzij het lage gewicht en het Easy Clean System
● Zeer flexibel: snoerloos en wendbaar. De lage borstel gaat

makkelijk onder lage meubelen

Technische Data
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  40
Nettogewicht (kg) :  3,5
Brutogewicht (kg) :  5,1
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE, Eurasian
Reinigingsprestatieklasse harde vloeren (2010/30/EU) :  n.v.t
Reinigingsprestatieklasse tapijt (2010/30/EU) :  n.v.t
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Snoerloze steelstofzuiger
DANA
BCH6ATH18A

Eindelijk! Een compromisloze steelstofzuiger
zonder snoer met de prestaties van een
2.400 Watt stofzuiger.*

- Eindelijk! Zonder snoer. Zonder kompromis. De eerste
snoerloze steelstofzuiger van Bosch met eenzelfde efficiëntie
als een klassieke 2400W stofzuiger. *

- Hoge reinigingsefficiëntie op alle vloertypes dankzij de
SensorBagless™ technologie en de universele borstel

- Unieke SensorBagless™ technologie voor hoge
reinigingsefficiëntie en weinig onderhoud

- Krachtige, heroplaadbare Bosch lithium-ion batterijen
voor extra duurzaamheid, een korte laadtijd en een grote
autonomie

- Makkelijk handelbaar, eenvoudig in gebruik, licht en makkelijk
te reinigen en te onderhouden

- Handige, uiterst vlakke borstel om makkelijk onder meubelen
te stofzuigen

- Autonomie: tot 40 min
- Met AllFloor HighPower borstel: elektroborstel aangepast aan

alle vloertypes
- Duurzame LongLife Motor gartandeert hoge efficiëntie op

lange termijn
- Onderhoud juist wanneer nodig dankzij SensorControl: een

verklikkerlichtje geeft aan wanneer onderhoud vereist is en
voorkomt daardoor zuigkrachtverlies

- Aanduiding van batterijniveau: E laadniveaus
- Korte laadtijd: 3 uur voor 80% laden, 6u voor 100% opladen
- Blijft vanzelf rechtsstaan, ook zonder steun.
- Stofcontainer: 0.9 l netto inhoud
- 3 zuigkrachtstanden:

Stand 1 : makkelijk stof opzuigen met maximale autonomie
Stand 2: normale zuigkracht
Stand 3: turbostand voor een uiterst grondige reiniging

- Anti-slip handgreep met soft-touch bekleding
- Gewicht: 3kg

* Stofopname vergeleken met een 2.400 Watt stofzuiger van Bosch
(BGL32400) op tapijt en harde vloeren. Getest volgens de EN 60312
norm.


