
Padlóporszívók

Zoo'o ProAnimal
Padlóporszívó
BGL8ZOON, Tornádó vörös
BGL8ZOON

Beépített tartozék
1 x Résszívó
1 x Bútorkefe
1 x Kárpitszívófej

Különleges (megvásárolható) tartozék
BBZ154HF HEPA szűrő, BBZ41FGALL porzsák, BBZAFGALL
Porzsák, BBZAFPRLPT Porszívófrissítő granulátum, BBZAFPRLS1
Porszívófrissítő granulátum, BBZAFPRLS2 Porszívófrissítő
granulátum

Gyorsabban porszívóz, mint ahogy
kedvence hullajtja a szőrét.
● Extra hatékony állatszőr felszedés, hála az AirTurbo

rendszernek
● Animal 360 ™ készlet nagy teljesítményű és könnyen tisztítható

szőnyeg és kárpit szívófejjel, amelyet az állattulajdonosok
számára terveztek, mint ahogy a keménypadló szívófejet is

● UltraAllergy filter: kifejezetten allergiásoknak ajánlott. Elérhető
vele az A porvisszabocsátási osztály.

● Extra hosszú kábel, ami lehetővé teszi a 15 m sugarú
munkaterületet, így kevesebbszer kell másik csatlakozót keresni

Műszaki adatok
Nettó súly (kg) :  7,700
Bruttó súly (kg) :  10,4
A készülék méretei (mm) :  275 x 320 x 480
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 315 x 395 x 595
Készülékek száma palettánként :  24
A paletta méretei :  200 x 80 x 120
EAN-kód :  4242005085552
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  1200,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelés nélkül
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Padlóporszívó
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Gyorsabban porszívóz, mint ahogy kedvence
hullajtja a szőrét.

Teljesítmény

- AirTurbo System: a tökéletes légáramlásért és hatékony turbo
kefe teljesítményért

- PowerProtect System: a hosszantartó szívóhatásért, még tele
porzsák esetén is

- A PowerProtect porzsák nagy teljesítményt biztosít még akkor
is, amikor a porzsák már tele van, így kevesebbszer kell azt
cserélni ezzel csökkentve az üzemeltetési költségeket

- Az akár 60%-kal nagyobb szívóteljesítmény elérése érdekében
(részben megtelt porzsákkal) illetve a legjobb teljesítmény
érdekében a PowerProtect porzsákok (rendelési szám:
00575069) használatát javasoljuk.

- Zajszint: 70 dB(A)

Higiénia

- AllergyPlus szűrő: kifejezetten ajánlott allergiásoknak. A
porvisszabocsátási osztály: A.

Komfort

- Átkapcsolható zajcsökkentett görgős szívófej klipszes zárral

- Innovatív ProAnimal turbo kefe: Dupla soros kefe, melynél
a fekete sörték a kosz, míg a piros sörték az állati szőr
maradéktalan felszedésére szolgálnak. Könnyű tisztítás a
kivehető kefének köszönhetően (280 mm).

- A keménypadló-szívófej speciálisan a réseket is tartalmazó
csempe és padlólapok tisztítására fejlesztették ki. Alkalmas az
érzékeny padlók, mint a parketta gyengéd tisztítására is.

- ProAnimal kárpit tisztító fej: extra nagy méretű, pihe és boholy
összeszedésére specializált szívófej, mellyen könnyedén
felszedhető a kárpiton lévő állatszőr (185 mm).

- 3in1 tartozék-szett: rés- és kárpitszívó fej, eltávolítható
bútortisztító kefével, szívócsőre rögzíthető tartozéktartóban

- Csúszó gombbal állítható teleszkópos szívócső, klippes
fixálóval.

- Ergonómikus prémium fogantyú a könnyed porszívózásért

- Porzsák kapacitás: XXL

- Hatósugár: 15 m

- Automatikus kábelfeltekerés

- Elektronikus szívóerő-szabályozás forgatógombbal

- Elektronikus porzsákcsere jelzés

- Átlátszó AirBumper™ ütköző a tökéletes bútor- és falvédelem
érdekében

- 4 puha felületű görgő, tökéletesen gördülékeny, kíméli a
keménypadlót

- Parkoló- és tároló állás

- Tömeg: 5.5 kg (szívótartozék nélkül)

- Zajszint: 70 dB(A)

- *** Szívóerő félig töltött porzsákkal (400 g) a Bosch / Siemens
G típusú PowerProtect technológia nélküli porzsákhoz
hasonlítva, BSGL5... / VSZ5... szérián tesztelve.

- A mért és számított értékek az EU 666./2013. rendelete
alapján. Az egyéb nem részletezett mérések és számítások az
EN 60321-1:2013 szabályozás alapján történtek.
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