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Sledestofzuiger

Sledestofzuiger
BGL8ZOOM TORO
BGL8ZOOM

Zuigt sneller dan dat uw huisdier haren
verliest
● Extra grondige reiniging van dierharen dankzij het AirTurbo

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

mondstuk voor tapijt en stoffering, ontworpen voor huisdier
eigenaren, ook geschikt voor harde vloeren

● Innovatief bionisch filter: Vermindering van onaangename
geuren - ideaal voor huisdier eigenaren

● Wasbaar HEPA Hygiënefilter: Geschikt voor mensen met
allergieën. Uitblaaslucht schoner dan binnenlucht, zonder de
noodzaak om andere producten te kopen

Technische Data
Nettogewicht (kg) :  7,7
Brutogewicht (kg) :  10,2
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :  x x
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :  315 x 395 x 595
Standaard aantal units per pallet :  24
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
EAN-code :  4242002945767
Frequentie (Hz) :  50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  1200,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  B
Energieverbruik per jaar (kWh) :  34,0
Reinigingsprestatieklasse tapijt (2010/30/EU) :  B
Reinigingsprestatieklasse harde vloeren (2010/30/EU) :  A
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) :  A

Toebehoren
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelborstel
1 x Meubelbekledingsmondstuk

'!2E20AC-jefhgh!
Optionele accessoires
BBZ082BD Toebehoren voor stofzuiger, BBZ11BF Bionic
filter, BBZ123HD Toebehoren voor stofzuiger, BBZ124HD
Toebehoren voor stofzuiger, BBZ154HF HEPA filter, BBZ41FGALL
stofzuigerzak
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Sledestofzuiger
BGL8ZOOM TORO
BGL8ZOOM

Zuigt sneller dan dat uw huisdier haren
verliest

Prestatie

- AirTurbo Systeem: voor een hoge airflow en krachtige
turboborstel prestaties

- PowerProtect System: Voor een langdurig
schoonmaakresultaat, zelfs wanneer de stofzak zich vult

- PowerProtect stofzak (zelfsluitend) verzekert hoge prestaties
zelfs wanneer de stofzak zich vult. Minder vaak de stofzak
vervangen dus minder extra kosten

- Voor tot 60% meer zuigkracht en de beste
schoonmaakprestaties van uw stofzuiger adviseren wij
het gebruik van PowerProtect stofzakken, Type G ALL
(BBZ41FGALL)

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

- Geluidsniveau: 74 dB(A)

Hygiëne

- Wasbaar HEPA Hygiënefilter: Geschikt voor mensen met
allergieën. Uitblaaslucht schoner dan binnenlucht, zonder de
noodzaak om andere producten te kopen

- Bionisch Filter: Verwijdert geurtjes zoals de natuur dat doet!

- Originele stofzakken: TYP G ALL

Comfort

- Innovatieve ProAnimal turboborstel: maximale opname van
dierenharen en stof met eenvoudig te reinigen, draaiende
borstel (breedte 280mm)

- Omschakelbaar rolmondstuk (NO_FEATURE mm breed) met
Clip verbinding

- Harde vloeren borstel speciaal ontwikkeld voor een diepe
reiniging van vloeren met kieren en gaten zoals bijvoorbeeld
tegels en vloerdelen. Geschikt voor een zachte reiniging van
kwetsbare vloeren zoals parket

- ProAnimal meubelborstel: extra groot met meebewegende kop
voor het snel reinigen van meubels, speciaal voor dierenharen
(breedte 185 mm)

- 3-voudige accessoire: kierenzuiger en stoffering borstel met
afneembare meubelborstel - aan buis met accessoirehouder

- Telescoopbuis met schuifmanchet

- Ergonomische handgreep

- Maximale inhoud van de filterstofzak: 2X

- Aktieradius: 15 m

- Automatische snoeroproller

- Elektronische zuigkrachtregeling

- Elektronische stofzakinhoudsmeter

- AirBumper™; Transparante stootranden ter bescherming van
meubelen en muren

- 4 Soft-zwenkwielen voor optimale mobiliteit en voorzichtig
met de vloer

- Handige parkeer- en opberghulp

- Gewicht: 5.5 kg (zonder toebehoren)

Energielabel waarden

- Energie-efficiëntie klasse: B

- Jaarlijks energieverbruik: 34 kWh

- Stof heruitstoot klasse: 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.


