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Sledestofzuiger

Sledestofzuiger
Fel rood
BSGL5333

Reinigt sneller dan dat uw huisdier haren
verliest
● Extra grondige reiniging van dierenharen dankzij het AirTurbo

system
● Animal 360™ kit met een krachtig en makkelijk te reinigen

mondstuk voor tapijt en zetelbekleding, ontworpen voor
huisdiereigenaren, ook toebehoren inbegrepen geschikt voor
harde vloeren

● Beste reinigingsefficiëntieklasse op harde vloeren **
● Dankzij de actieradius van 15m geniet u ten volle van de

autonomie van dit toestel. U hoeft niet meer van stopcontact te
wisselen.

● 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) :  6,8
Brutogewicht (kg) :  9,5
Afmetingen van het toestel (mm) :  240 x 307 x 465
Standaard aantal units per pallet :  24
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
EAN-code :  4242002930879
Frequentie (Hz) :  50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  1200,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  C
Energieverbruik per jaar (kWh) :  40,0
Reinigingsprestatieklasse tapijt (2010/30/EU) :  B
Reinigingsprestatieklasse harde vloeren (2010/30/EU) :  A
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) :  A

Toebehoren geïntegreerd
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelbekledingsmondstuk

'!2E20AC-jdaihj!
Toebehoren
BBZ082BD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ124HD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ154HF : HEPA filter
BBZ41FGALL : stofzuigerzak
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Prestaties

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

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

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

Hygiëne

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

- Bionic Filter - AirFresh System: breekt geurtjes af naar het
voorbeeld van de natuur

- Vervangingsfilterstofzakken TYP GALL PLUS

Gebruiksgemak

- Bijzonder stil omschakelbaar mondstuk met clipsverbinding
voor een extra krachtige reiniging

- 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)

- 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.

- ProAnimal borstel voor bekleding: extra breed model met vier
viltvlakken en flexibele mond om dierenharen makkeliijker op
te zuigen.

- 2 geïntegreerde toebehoren: kierenmondstuk,
meubelmondstuk

- Telescopische buizen met schuifknopverstelling en
clipsverbinding

- Ergonomische handgreep

- Ruim bemeten aan-/uitschakelaar, met de voet bedienbaar

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

- Maximale inhoud van de filterstofzak: 1X

- Actieradius: 15 m

- Automatische snoeroprolling

- Aanduiding wanneer de filterstofzak dient vervangen te
worden

- Praktische parkeer- en opberghulp

- AirBumper™: transparante stootranden ter bescherming van
meubelen, deuren en muren

- 4 zwenkwieltjes

- Netto gewicht (zonder toebehoren): 5,3 kg

Energielabelwaarden

- Energie-efficiëntieklasse: C

- Jaarlijks energieverbruik: 40 kWh

- Stofuitstootklasse: A

- Reinigingsklasse op tapijt: B

- Reinigingsklasse op harde vloeren: A

- Geluidsniveau: 74 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
BSGL5.../VSZ5.... lijn

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

** Reinigingsefficiëntieklasse A op harde vloeren, volgens het
energielabel (EU Nr. 665/2013)


