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Sledestofzuiger

Sledestofzuiger zonder zak
Fel rood
BGS5335

Reinigt sneller dan dat uw huisdier haren
verliest
● Unieke SensorBagless Technologie: ongelofelijk krachtig, stil

en minimaal onderhoud
● Extra grondige reiniging van dierenharen dankzij het AirTurbo

system
● De innovatieve ProAnimal turboborstel is een krachtig en

gemakkelijk mondstuk voor het reinigen van tapijt
● Volautomatisch filterreinigingssysteem vermijdt dat u in

contact komt met het opgezogen stof
● 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) :  8,6
Brutogewicht (kg) :  12,4
Afmetingen van het toestel (mm) :  310 x 320 x 470
Standaard aantal units per pallet :  20
Palletafmetingen :  210 x 80 x 120
EAN-code :  4242002811901
Frequentie (Hz) :  50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  800,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Energie-efficiëntieklasse :  Klasse C
Energieverbruik per jaar (kWh) :  40,0
Reinigingsprestatieklasse op tapijt :  Klasse C
Reinigingsprestatieklasse op harde vloeren :  Klasse A
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) :  A

Toebehoren geïntegreerd
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelborstel
1 x Meubelbekledingsmondstuk

'!2E20AC-ibbjab!
Toebehoren
BBZ082BD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ102TBB : Turbo-borstel
BBZ123HD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ124HD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ42TB : Toebehoren voor stofzuiger
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Sledestofzuiger zonder zak
Fel rood
BGS5335

Reinigt sneller dan dat uw huisdier haren
verliest

Prestaties

- Innovatieve SensorBagless™ Technologie zonder stofzak

- Air Turbo System: een geoptilmaliseerde luchtdoorstroming
versterkt de werking van de turbo-borstel

- Continue prestatie indicator dankzij het SensorControl
System.

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

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

Hygiëne

- SelfCleanSystem: het filtersysteem wordt automatisch
gereinigd

- Patroonfilter met GORE™ CLEANSTREAM®- membraan en
wasbare HEPA filter. Aanbevolen voor allergische personen.

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

Gebruiksgemak

- Innovatieve Turbo ProAnimal borstel met dubbele functie:
de zwarte haren optimaliseren de stofopname, de rode
haren zorgen voor een verbeterde opname van dierenharen.
Bovendien is de borstel eenvoudig te reinigen dankzij de
EasyClean functie. (Zuigbreedte: 280mm)

- Makkelijk verwijderbare stofcontainer, eenvoudig te ledigen

- Ergonomische handgreep

- Omschakelbaar rolmondstuk (zuigbreedte: 280 mm) met
tapijtopheffer

- Harde vloerborstel speciaal ontwikkeld voor de dieptereiniging
van vloeren met spleten en voegen zoals bv. tegel- en
plankenvloeren. Eveneens geschikt voor de delicate reiniging
van parketvloeren.

- Telescopische buizen met schuifknopverstelling en
clipsverbinding

- 3 accessoires in houder: kierenzuiger, borstel voor stoffen
bekleding en meubelborstel

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

- Stofcontainer: 3 l netto inhoud

- Praktische parkeer- en opberghulp

- Automatische snoeroprolling

- Actieradius: 11 m

- 4 zwenkwieltjes

- Netto gewicht (zonder toebehoren): 6,7 kg

Energielabelwaarden

- Energie-efficiëntieklasse: C

- Jaarlijks energieverbruik: 40 kWh

- Stofuitstootklasse: A

- Reinigingsklasse op tapijt: C

- Reinigingsklasse op harde vloeren: A

- Geluidsniveau: 74 dB(A)


