
Tölthető porszívó

Bosch Flexxo Serie | 4 25.2V ProAnimal
Vezeték nélküli kéziporszívó
BBH3ZOO25, Tornádó vörös
BBH3ZOO25

A kiskedvencek szerelmeseinek: akár 30%-
kal* gyorsabb porszívózás, hála a kisállat-
tartozék szettnek.
● Mindig a keze ügyében. Integrált, kombinálható tartozékok

háziállat-tulajdonosoknak.
● Tisztaság minden szinten. A 2in1 a tartozékaival minden

szennyeződést eltakarít - a padlótól a mennyezetig.
● Állandó, nagy teljesítmény. RobustAir rendszer a nagy tisztítási

teljesítmény érdekében, még akkor is, ha a portartály megtelt.
● A portartály és a szűrő ritkább tisztítása. Optimalizált szűrő és

mechanika a kevesebb karbantartás érdekében.
● Vezeték nélküli és mindig használatra kész. Hosszú élettartamú

lítium-ion akkumulátorok rendkívül hosszú élettartammal.

Műszaki adatok
A master case méretei (mm) :  650 x 290 x 207
A paletta méretei :  215 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  42
Rétegenkénti egységek száma :  14
Nettó súly (kg) :  3,352
Bruttó súly (kg) :  4,3
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat : 
CE, Eurázsiai, New Singapore Safety Mark, Ukraine
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Teljesítmény

- A kiskedvencek szerelmeseinek: akár 30%-kal* gyorsabb
porszívózás, hála a kisállat-tartozék szettnek.

- 2 in 1: Kézi porszívó és morzsaporszívó egy készülékben

- Lítium-Ion technológia: tartós akkumulátorok a nagy
teljesítményért és rövid töltési időért.

- Minden padlófajtához alkalmazható

- 2 teljesítmény szint

Higiénia

- Mosható szűrő

- Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű eltávolítás és
kiűrítés

- Easy Clean System: könnyen eltávolítható és tisztítható a
szívófej kefehengere

Komfort

- Tisztítás minden szinten: hála a többféle kiegészítőnek, a
padlótól a plafonig mindenféle koszt kitakarít - akár még az
autójában is.

- Maximális rugalmasság: porszívózzon megkötések nélkül a
bútorok körül és alatta, hála a rendkívül flexibilis szívófej
kialakításnak

- Stabil parkolóállás, így a tárolás egyszerű, helytakarékos,
valamint bármely konnektorról tölthető

- Extra hosszú, akár 55 perc üzemidő

- Extraerős 2az1-ben szívófej kárpithoz és bútorokhoz

- Flexibilis, nyújtható résszívó

- Portartály mérete: L

- Töltési idő: 4-5 óra

- Súly: 3 kg

- Készülékméret: 1150x265x180 mm

* szál felszedés szőnyegről egy Bosch turbókefés vezetékes porszívóval
(BGL3A315) összehasonlítva. Az EN 60312-1 szerint tesztelve.
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