
Sledestofzuiger

Sledestofzuiger
Kersrood metaalkleur
BGB2UA330

Toebehoren geïntegreerd
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelbekledingsmondstuk

Optionele toebehoren
BBZ082BD Toebehoren voor stofzuiger, BBZ102TBB Turbo-borstel,
BBZ123HD Toebehoren voor stofzuiger, BBZ124HD Toebehoren
voor stofzuiger, BBZ156HF HEPA filter, BBZ41FGALL stofzuigerzak,
BBZ42TB Toebehoren voor stofzuiger

De super compacte en lichte krachtpatser.
● Grondige reinigingsprestaties (vergelijkbaar met die van

een klassieke 2400W stofzuiger*) met een bijzonder laag
energieverbruik.

● BigCapacity: grote stofzak capaciteit ondanks de compacte
afmetingen.

● De grote stofzak van 3,5L moet minder vervangen worden,
waardoor de volgkosten lager liggen.

● Beste reinigingsefficiëntieklasse op harde vloeren **.
● Geen oplopende volgkosten meer dankzij de wasbare HEPA

hygiënefilter. Beantwoordt aan alle eisen van stofuitstootklasse
A en is aangeraden bij allergische personen.

Technische gegevens
Nettogewicht (kg) :  4,200
Brutogewicht (kg) :  5,3
Afmetingen van het toestel (mm) :  260 x 295 x 370
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  320 x 300 x 485
Standaard aantal units per pallet :  36
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
EAN-code :  4242005093281
Frequentie (Hz) :  50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  500,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Energieklasse :  A
Energieverbruik per jaar (kWh) :  28,0
Resultaat op tapijt :  C
Resultaat op harde vloeren :  A
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) :  A
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De super compacte en lichte krachtpatser.

Prestaties

- Nieuwe, innovatieve HiSpin motor met aërodynamische
schoepen en een perfect gecalibreerde luchtstroom voor een
hoge stofopname bij een laag energieverbruik.

- Voor een tot 60% hogere zuigkracht en om de beste
prestaties van uw stofzuiger te garanderen, raden we
aan om PowerProtect filterstofzakken van het type G ALL
(BBZ41FGALL) te gebruiken.

- Beste reiningsefficiëntieklasse op harde vloeren (klasse A
volgens energielabel EU No. 665/2013).

Energie-efficiëntieklasse

- Energie-efficiëntieklasse A.

Hygiëne

- Wasbare HEPA hygiënefilter: geschikt voor allergische
personen. De uitgestoten lucht is zuiverder dan de
omgevingslucht. Beantwoordt aan alle eisen van
stofuitstootklasse A.

- Vervangingsfilterstofzakken TYP G ALL.

Gebruiksgemak

- Omschakelbaar rolmondstuk (harde vloeren/tapijt).

- 2 toebehoren meegeleverd: kieren- en voegenmondstuk en
meubelborstel.

- Telescopische buizen.

- Ergonomische handgreep.

- Maximale inhoud van de filterstofzak: 3.5L.

- BigCapacity: grote stofzak capaciteit ondanks het compacte
formaat. De stofzak moet minder vervangen worden, waardoor
de volgkosten lager liggen.

- Automatische snoeroprolling.

- Actieradius: 8 m.

- Elektronische regeling van de zuigkracht d.m.v. de
draaischakelaar.

- 2 vaste achterwielen en 1 zwenkwieltje vooraan.

- Aanduiding wanneer de stofzuigerzak dient vervangen te
worden.

- Praktische parkeer- en opberghulp.

- Netto gewicht (zonder toebehoren): 3 kg.

Energielabelwaarden

- Energie-efficiëntieklasse: A

- Jaarlijks energieverbruik: 28 kWh

- Stofuitstootklasse: A

- Reinigingsklasse op tapijt: C

- Reinigingsklasse op harde vloeren: A

- Geluidsniveau: 80 dB(A)

- *** Zuigkracht met gedeeltelijk gevulde stofzak (400 g) in
vergelijking met Siemens/Bosch type G stofzakken zonder
PowerProtect Technologie, getest op een apparaat van lijn
BSGL5.../VSZ5....

- Metingen en berekeningen van waarden zijn gebaseerd op
Verordening (EU) nr 666/2013.
Metingen en berekeningen van de waarden die niet meer in
detail worden beschreven in deze regeling, worden uitgevoerd
volgens EN 60312-1: 2013.

* Stofopname op tapijt en harde vloeren met spleten vergeleken met
BSG62200 (gemeten vlg norm IEC 60312-1: 2011-11).
** Reinigingsefficiëntieklasse A op harde vloeren, volgens het
energielabel (EU Nr. 665/2013).
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