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Sledestofzuiger

Sledestofzuiger zonder zak
zwart
BGC3U330

Deze krachtpatser is klein maar dapper
● Unieke SensorBagless™ Technology: stil en krachtig, minimaal

onderhoud vereist
● Compact, ruimtebesparend design: handig in gebruik en

ruimtebesparende opberging
● Het uitzonderlijke QuattroPower System van Bosch biedt

indrukwekkende reinigingsresultaten bij een uiterst gering
energieverbruik

● EasyClean System: Minimaliseert het schoonmaakwerk van de
stofcontainer en de filter

● Geen oplopende volgkosten meer dankzij de wasbare
HEPA hygiënefilter. Beantwoordt aan alle eisen van de
stofuitstootklasse A en is aangeraden bij allergische personen.

Technische Data
Nettogewicht (kg) :  8,3
Brutogewicht (kg) :  8,3
Afmetingen van het toestel (mm) :  276 x 320 x 460
Standaard aantal units per pallet :  24
Palletafmetingen :  200 x 80 x 120
EAN-code :  4242002927794
Frequentie (Hz) :  50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  700,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Energie-efficiëntieklasse :  A
Energieverbruik per jaar (kWh) :  28,0
Reinigingsprestatieklasse op tapijt :  Klasse C
Reinigingsprestatieklasse op harde vloeren :  Klasse A
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) :  A

Toebehoren geïntegreerd
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelbekledingsmondstuk

'!2E20AC-jchhje!
Toebehoren
BBZ082BD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ123HD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ124HD : Toebehoren voor stofzuiger
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Sledestofzuiger zonder zak
zwart
BGC3U330

Deze krachtpatser is klein maar dapper

Prestaties

- Sterk, proper, snel. Zonder stofzak. SensorBagless™
Technology: minimum onderhoud, zonder volgkosten.

- Het uitzonderlijke QuattroPower System van Bosch biedt
indrukwekkende reinigingsresultaten bij een uiterst gering
energieverbruik

- Reinigingsklasse C op tapijt (volgens energielabel EU Nr.
665/2013)

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

- Continue prestatie indicator dankzij het SensorControl
System.

- SilenceSound System™: bijzonder laag werkingsgeluid
dankzij het gebruik van innovatieve isolatieschuimen, XXL-
luchtdoorgangen en extra stille toebehoren

Energie-efficiëntieklasse

- Energie-efficiëntieklasse A

Hygiëne

- Filterreiniging: Beperkt onderhoud dankzij het EasyClean
System

- CrossFlow System voor efficiënte stofscheiding

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

Gebruiksgemak

- Compact toestel

- Makkelijk verwijderbare stofcontainer, eenvoudig te ledigen

- Bijzonder stil omschakelbaar SilentClean Premium mondstuk
voor een extra krachtige reiniging

- 2 toebehoren (meubel- en kierenzuigers)

- Telescopische buizen

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

- Ergonomische handgreep

- Netto inhoud stofcontainer: 1.9 l

- Praktische parkeer- en opberghulp

- Automatische snoeroprolling

- Actieradius: 10 m

- 2 vaste achterwielen en 1 zwenkwieltje vooraan

- Netto gewicht (zonder toebehoren): 5,8 kg

Energielabelwaarden

- Energie-efficiëntieklasse: A

- Jaarlijks energieverbruik: 28 kWh

- Stofuitstootklasse: A

- Reinigingsklasse op tapijt: C

- Reinigingsklasse op harde vloeren: A

- Geluidsniveau: 79 dB(A)

- 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.


