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Optionele accessoires

BBZ41FGALL
PowerProtect Stofzak: Type G ALL
BBZ41FGALL

Power Protect Stofzak: Tot 60% meer
zuigkracht, zelfs als de stofzak vult.
● Tot 60% meer zuigkracht, wanneer de stofzak vult, vergeleken

met conventionele stofzakken
● Geschikt voor alle gangbare varianten * tot energie-

efficiëntieklasse A - overtuigend reinigingsresultaat ook voor
apparaten met een hoger wattage

● Overtuigende hygiëne: Filtering van 99,9% van het fijn stof, de
zelf sluitende stofzak maakt hygiënisch verwijderen mogelijk

● Langere levensduur van het apparaat: Hoge stof retentie
capaciteit en custom-fit stofzaksluiting zorgen voor een
efficiënte bescherming van de motor

● Tot wel 50% langere levensduur: Minder vaak de stofzak
vervangen dankzij een bijzonder hoge stofopnamecapacitiet

Technische Data
Palletafmetingen :  215 x 80 x 120
Verpakkingseenheid :  4
Standaard aantal units per pallet :  624
Nettogewicht (kg) :  0,1
Brutogewicht (kg) :  0,2
EAN-code :  4242002830414
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BBZ41FGALL
PowerProtect Stofzak: Type G ALL
BBZ41FGALL

Power Protect Stofzak: Tot 60% meer
zuigkracht, zelfs als de stofzak vult.

- De nieuwe PowerProtect stofzak zorgt voor een hoge
zuigkracht bij lage wattage stofzuigers wanneer de stofzak
zich vult

- Nieuwste fleece-technologie voor een langere levensduur
- Meerlagen-technologie voor de hoogste filtratie
- Set van 4 stofzakken en 1 micro hygiëne filter (vouwbaar/

snijbaar)
- Tot een 50% langere levensduur: De stofzak hoeft minder vaak

vervangen te worden dankzij de hoge stofopname capaciteit
- Overtuigende hygiëne: 99,9% van de fijne stofdeeltjes worden

gefilterd, terwijl de hygiënesluis zorgt voor een schone
verwijdering

- Langere levensduur van het apparaat: De hoge stof retentie
capaciteit en de nauw aansluitende stofzak zorgen voor een
effeciënte bescherming van de motor

- Geschikt voor alle modellen van de huidige serie* tot de
energie-efficiëntieklasse A - overtuigend reinigingsresultaat,
ook voor apparaten met een hoger wattage (*behalve BSG8...,
BSN1...)

* behalve BSG8 ..., BSN ...


