
Sarjan 4, Pölypussiton pölynimuri,
ProPower, Musta
BGS21POW2

Lisävarusteet
1 x Yhdistelmäsuutin

Lisävarusteet
BBZ123HD : Parkettisuulake
BBZ124HD : Parkettisuulake 8/7/6-sarjoihin
BBZ156HF : HEPA suodatin
BBZ42TB : TURBO-harja huonekalusuulake
BHZUMAT :

Tehokas, pölypussiton imuri kompaktilla
muotoilulla ja tilavalla pölysäiliöllä.
● 10 vuoden moottoritakuu*: Boschin moottoriteknologia

takaa imurillesi jatkuvasti korkean suorituskyvyn. Valmistettu
Saksassa.

● Turboharja poistaa irtokuidut ja eläinten karvat erityisen
tarkasti.

● Power AirCycle -teknologia: kolminkertainen ilmankierto ja
tehokas Bosch-moottori tuovat lisätehoa siivoukseen.

● Power Control: ihanteellinen puhdistustulos kaikilta lattioilta
tarkan tehosääntelyn ja loistavan moottorin ansiosta.

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

Tekniset tiedot
Nettopaino :  6,2  kg
Mitat (KxLxS) :  287 x 301 x 449  mm
Bruttopaino :  8,2  kg
Pakkauksen mitat :  315 x 365 x 580  mm
Mitat (KxLxS) :  287 x 301 x 449  mm
Pakkauksen mitat :  315 x 365 x 580  mm
Toimituslavan mitat :  205.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl) :  24
Toimituslavan mitat :  205.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl) :  24
EAN-koodi :  4242005285174
Nettopaino :  6,2  kg
Bruttopaino :  8,2  kg
Taajuus :  60  Hz
Jännite :  220-240  V
Virtajohdon pituus :  700,0  cm
Taajuus :  60  Hz
Pistokkeen tyyppi :  Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Virtajohdon pituus :  700,0  cm
Pistokkeen tyyppi :  Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Hyväksyntätodistukset :  CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Melutaso :  78  dB(A) re 1 pW
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Sarjan 4, Pölypussiton pölynimuri, ProPower,
Musta
BGS21POW2

Tehokas, pölypussiton imuri kompaktilla
muotoilulla ja tilavalla pölysäiliöllä.

Suorituskyky

- Tehokas, siisti ja nopea. Ei pussia. Ei jälkikustannuksia.

- Erityisen tehokas suorituskyky highPower-ilmankierron
ansiosta: tehokas moottori optimoidulla aerodynamiikalla.

- Äänitehotaso: 78 db

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

Suodatin ja pölypussi

- Tehokas pölynerottelu

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

Toiminnot

- Kätevän pienikokoinen. Helppo liikuttaa ja säilyttää.

- Paino: 4.711 kg (ilman varusteita)

- Helposti irroitettava ja tyhjennettävä pölysäiliö

- Kovan lattiapinnan suulake, joka on erityisesti suunniteltu
kaakeleiden ja parketin tarkkaan siivoukseen.

- Tehokas turbo-harja on suunniteltu kaikenlaisille
lattiapinnoille, erityisesti matoille.

- Elektroninen imutehon säätö

- Ergonominen kädensija

- 2 lisävarustetta: rakosuulake ja huonekalusuutin

- Pölysäiliö: 2 l

- Automaattinen johdonkelaus

- Teleskooppiputki

- *Takuuehdot www.bosch-home.fi

- Työskentelysäde: 10 m
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