
Sarjan 6, Pölypussillinen pölynimuri,
ProAnimal, Punainen
BGL6PET1

Lisävarusteet
1 x Rakosuutin
1 x Tekstiiliharja
1 x Tekstiilisuutin

Lisävarusteet
BBZ02MPF Moottorisuodatin, pestävä, BBZ123HD Parkettisuulake,
BBZ124HD Parkettisuulake 8/7/6-sarjoihin, BBZ156HF HEPA
suodatin, BBZ156UF UltraAllergy suodatin, BBZ16GALL Pölypussi,
BBZ41FGALL Pölypussipakkaus G ALL, BBZ42TB TURBO-
harja huonekalusuulake, BBZAFGALL Pölypussipakkaus G ALL,
BHZUMAT

Sinulle, joka rakastat lemmikkejä: 30%
nopeampi siivous AirTurbo Plus-suulakkeen
ansiosta.
● 10 vuoden moottoritakuu*: Boschin moottoriteknologia

takaa imurillesi jatkuvasti korkean suorituskyvyn. Valmistettu
Saksassa.

● Remote Power Control: helppokäyttöinen tehonvalinta suoraan
imurin kahvassa.

● AirTurbo Plus -suulake: Tehokas turboharja kerää
lemmikinkarvat tehokkaasti.

● AirFresh-pölypussi poistaa tehokkaasti pahat hajut
poistoilmasta.

● Monitoimiharja: hellävarainen harja huonekalujen ja vaikeasti
ulottuvilla olevien paikkojen puhdistamiseen.

Tekniset tiedot
Nettopaino :  6,0  kg
Mitat (KxLxS) :  265 x 300 x 450  mm
Bruttopaino :  9,1  kg
Pakkauksen mitat :  320 x 370 x 585  mm
Mitat (KxLxS) :  265 x 300 x 450  mm
Pakkauksen mitat :  320 x 370 x 585  mm
Toimituslavan mitat :  200.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl) :  24
Toimituslavan mitat :  200.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl) :  24
EAN-koodi :  4242005232338
Nettopaino :  6,0  kg
Bruttopaino :  9,1  kg
Taajuus :  50/60  Hz
Jännite :  220-240  V
Virtajohdon pituus :  930,0  cm
Taajuus :  50/60  Hz
Pistokkeen tyyppi :  Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Virtajohdon pituus :  930,0  cm
Pistokkeen tyyppi :  Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Hyväksyntätodistukset :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Melutaso :  74  dB(A) re 1 pW
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Sarjan 6, Pölypussillinen pölynimuri,
ProAnimal, Punainen
BGL6PET1

Sinulle, joka rakastat lemmikkejä: 30%
nopeampi siivous AirTurbo Plus-suulakkeen
ansiosta.

Suorituskyky

- 10 vuoden moottoritakuu*: Boschin moottoriteknologia
takaa imurillesi jatkuvasti korkean suorituskyvyn. Valmistettu
Saksassa.

- AirTurbo Plus -suulake: tehokas turboharja automaattisella
tehonsäädöllä poistaa tehokkaasti eläinkarvat.

- PowerProtect System: jatkuva erinomainen puhdistusteho
pölypussin täyttymisestä huolimatta.

- PowerProtect-pölypussi toimii aina tehokkaasti riippumatta
siitä, onko pussi tyhjä vai täynnä. Tämän ansiosta pölypussin
voi vaihtaa harvemmin ja säästää näin käyttökustannuksissa.

- Suosittelemme käyttämään PowerProtect-pölypusseja, jolloin
imurin imukyky on jopa 60% suurempi, ja imurin suorituskyky
on paras mahdollinen. Pölypussi G ALL.

- Äänitehotaso: 74 dB

Suodatin ja pölypussi

- Pestävä HEPA-suodatin: pölynimurin poistoilma on
puhtaampaa kuin huoneilma. Sopii hyvin allergiakoteihin!

- AirFresh-pölypussi poistaa tehokkaasti pahat hajut
poistoilmasta – ihanteellinen lemmikinomistajile.

- Pölypussipakkaus: G_A

Toiminnot

- Remote Power Control: helppokäyttöinen tehonsäätö.

- Monitoimiharja: hellävarainen harja huonekalujen ja vaikeasti
ulottuvilla olevien paikkojen puhdistamiseen.

- Kovan lattiapinnan suulake, jossa on pehmeät harjakset. Sopii
hyvin hellävaraisten pintojen, kuten parketin siivoukseen.

- SilentClean Premium -suulake: erittäin hiljainen ja
pölynimukyvyltään tehokas suulake.

- Rako- ja tekstiilisuulake

- Palkittu muotoilu: trendikäs mattapinta, LED-valo ja värikäs
kuori.

- Työskentelysäde: 12 m

- Teleskooppiputki

- Pölypussin tilavuus: 1X

- Automaattinen johdonkelaus

- 4 pyörää

- Elektroninen imutehon säätö

- Pölypussin vaihtotarpeen osoitin

- Tauko- ja säilytyspidikkeet

- Paino: 4.3 kg (ilman varusteita)

- *Takuuehdot www.bosch-home.fi
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