
Serie | 4, Aspirator cu acumulatori, Flexxo
Gen2 28Vmax, Alb
BBH3ALL28

2în1 - aspirator vertical și de aspirator
de mână într-un singur aparat. Accesorii
integrate pentr mai multă ușurință în
utilizare.
● Tehnologia litiu-ion de la Bosch: acumulatori puternici pentru

o durată de funcționare prelungită și timp de încărcare redus
● Sistem RobustAir: pentru performanțe ridicate de curățare

chiar și atunci când cutia se umple de praf.
● Mereu la îndemână: accesorii integrate direct în aparat.
● Mereu la îndemână: poate fi depozitat oriunde datorită funcției

SelfStand și poate fi încărcat la orice priză.
● Pentru toate sarcinile de curățare: aspiri toate tipurile de

pardoseli și locurile greu accesibile datorită articulației flexibile
a duzei

Date tehnice
Dimensiuni aparat :  1150 x 265 x 180  mm
Dimensiuni aparat ambalat :  633 x 192 x 275  mm
Dimensiuni palet :  218.0 x 80.0 x 120.0
Numar standard de unitati per palet :  35
Greutate netă :  3,3  kg
Greutate brută :  4,3  kg
Frecventa :  50/60  Hz
Tip stecher :  Euro-Ştecher fără împăm, 2,5 A
Certificate de autorizare :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
Nivel de zgomot :  82  dB(A) re 1 pW
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2în1 - aspirator vertical și de aspirator
de mână într-un singur aparat. Accesorii
integrate pentr mai multă ușurință în
utilizare.

PERFORMANȚĂ:

- Aspirator multifuncțional 2în1: Aspirator de mână și aspirator
vertical într-un singur aparat

- Tehnologie litiu-ion: baterii durabile pentru performanță
constantă și timp de încărcare scurt

- Durată de funcționare prelungită până la 55 min

- Perie AllFloor Power cu LED-uri: o singură perie pentru
curățarea tuturor tipurilor de pardoseli.

- Două trepte de putere

IGIENĂ/CURĂȚENIE:

- Filtru lavabil

- Întreținere ușoară: cutia de praf poate fi îndepărtată și
curățată rapid.

- Sistem EasyClean: demontare și curățare ușoară a periei tip
rolă

CONFORT:

- Curățare pe toate suprafețele: datorită multiplelor accesorii
poți curăța murdăria de toate suprafețele, de la podea până la
tavan și interiorul mașinii.

- Flexibilitate maximă: aspirare fără limite în jurul și dedesubtul
mobilei datorită articulației flexibile a duzei

- Posibilitate de amplasare independentă pentru depozitare
ușoară, economie de spatiu și încărcare la orice priză

- 2în1: perie mobilier și tapițerie

- Duză flexibilă

- Volumul rezervorului de praf: XL

- Timp de încărcare: 4-5 ore

- Greutate: 3 kg

- Dimensiuni (ÎxLxA): 1150x265x180 mm
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