
1/2

Tölthető porszívó

Vezeték nélküli kéziporszívó
BCH6ZOOO
BCH6ZOOO

A háziállatok szerelmeseinek: akár 30%-
kal gyorsabb takarítás* és ráadásul vezeték
nélkül! Bosch Zoo'o ProAnimal vezeték
nélküli porszívó, 60 perc működési idővel
● ProAnimal Brush kefe: elektromos szívófej a nagy tisztítási

teljesítményért minden szinten, a kiegészítő kefe ideális
háziállat szőr felszedéséhez is.

● Egyedülálló SensorBagless™ technológia: extrém erős,
ugyanakkor szinte alig kell karbantartani

● Bosch Lithium-Ion technológia: megbízható, nagyteljesítményű
akkumulátorok az extra hosszú üzem- és rövid töltési időért.

● Tiszta kényelem: könnyen használható, tárolható és tisztítható,
hála a kis súlynak és az EasyClean tisztítási rendszernek

● Maximális rugalmasság: vezeték nélküli porszívózás korlátok
nélkül, kárpiton és a sarkokban is, hála az állítható profi
kiegészítő szettnek

Műszaki adatok
A paletta méretei :  202 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  40
Nettó súly (kg) :  4,5
Bruttó súly (kg) :  6,2
Frekvencia (Hz) :  50/60
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatl. föld. nélk., 2.5A
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai
Takarításhatékonysági osztály – keménypadló :  N/A
Takarításhatékonysági osztály – szőnyeg :  N/A
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A háziállatok szerelmeseinek: akár 30%-
kal gyorsabb takarítás* és ráadásul vezeték
nélkül! Bosch Zoo'o ProAnimal vezeték
nélküli porszívó, 60 perc működési idővel

Teljesítmény

- A háziállatok szerelmeseinek: akár 30%-kal gyorsabb takarítás*
és ráadásul vezeték nélkül! Bosch Zoo'o ProAnimal vezeték
nélküli porszívó, 60 perc működési idővel

- LongLife motor a nagy teljesítményért és hosszú élettartamért

- Bosch Lithium-Ion technológia: megbízható, nagyteljesítményű
akkumulátorok az extra hosszú üzem- és rövid töltési időért.

- Alapos tisztítási eredmény minden szinten, hála a nagyon
hatékony porzsák nélküli technológiának és a nagy
teljesítményű ProAnimal Brush kefének

- ProAnimal Brush kefe: elektromos szívófej a nagy tisztítási
teljesítményért minden szinten, a kiegészítő kefe ideális
háziállat szőr felszedéséhez is.

- SensorControl: szenzorvezérelt teljesítmény a könnyedebb
porszívózásért. LED jelzés, ha a szűrő tisztítása esedékes

- Egyedülálló SensorBagless™ technológia: extrém erős,
ugyanakkor szinte alig kell karbantartani

- 3 teljesítményszint:
1. fokozat: egyszerű, nem nagy szennyeződésekhez, valamint a
leghosszabb üzemidőért.
2. fokozat: normál porszívózáshoz, közepes üzemidővel
Turbó fokozat: erős szennyeződésekhez, rövidebb üzemidővel

Higiénia

- Szűrő tisztítás: intelligens LED kijelzés, ha a tisztítás már
szükségszerű

- Portartály könnyű kezelhetősége: egyszerű eltávolítás és
kiűrítés

- Higiénia szűrő a tiszta levegőért

Komfort

- Tiszta kényelem: könnyen használható, tárolható és tisztítható,
hála a kis súlynak és az EasyClean tisztítási rendszernek

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

- Maximális rugalmasság: porszívózás korlátok nélkül, bútorok
körül és alatt, hála a rendkívül rugalmas szívófejnek és a
felszerelhető kiegészítő készletnek

- ProAnimal kiegészítő készlet tartalma: további rövid nyél,
felcsatolható adapter szívócsővel és vállpánttal, kárpit-, rés-
és autós ülés tisztító szívófej - ideális kárpit-, rés- és nehezen
hozzáférhető helyek tisztításához

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

- Extra hosszú, akár 60 perc üzemidő

- Akkumulátor töltöttség kijelző: igen, 3 szegmens

- Rövid töltési idő:
3 óra (80% töltöttség)
6 óra (100% töltöttség)

- Portartály mérete: XL

- SoftTouch fogantyú

- Súly: 3 kg

* Koszfelszedés szőnyegen (az IEC 60312-1: 2011-11 alapján) a
Bosch (BSG6B100) turbókefés porszívóhoz képest.


