
Serie | 2, Pölypussillinen pölynimuri, sininen
BGLS2BU2

Lisävarusteet
1 x Rakosuutin
1 x Tekstiilisuutin

Lisävarusteet
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

Kompakti ja erittäin suorituskykyinen
pölypussillinen imuri. Made in Germany.
Vaivattomaan ja perusteelliseen
siivoukseen.
● 10 vuoden moottoritakuu*: Boschin moottoriteknologia

takaa imurillesi jatkuvasti korkean suorituskyvyn. Valmistettu
Saksassa.

● Easy Control: ihanteellinen suoritusteho kaikilla laittiapinnoilla
Bosch-moottorin helpon tehonsäädön ansiosta.

● Tilavan pölypussin (3,5 l) ansiosta säästät
käyttökustannuksissa, koska pussia ei tarvitse vaihtaa niin
usein.

● Säästää ympäristöä: valmistettu 48% kierrätysmuovista, 100%
kierrätettävä pakkaus ja kestävä moottori.

● Kevyt ja kompakti: helppo säilyttää ja käyttää kompaktin
kokonsa ansiosta.

Tekniset tiedot
Nettopaino :  4,200  kg
Mitat (KxLxS) :  237 x 290 x 367  mm
Bruttopaino :  5,3  kg
Pakkauksen mitat :  325 x 305 x 490  mm
Mitat (KxLxS) :  237 x 290 x 367  mm
Pakkauksen mitat :  325 x 305 x 490  mm
Toimituslavan mitat :  205.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl) :  36
Toimituslavan mitat :  205.0 x 80.0 x 120.0
Määrä/toimituslava (kpl) :  36
EAN-koodi :  4242005311026
Nettopaino :  4,200  kg
Bruttopaino :  5,3  kg
Taajuus :  50/60  Hz
Jännite :  220-240  V
Virtajohdon pituus :  500,0  cm
Taajuus :  50/60  Hz
Pistokkeen tyyppi :  Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Virtajohdon pituus :  500,0  cm
Pistokkeen tyyppi :  Gardy-/K-pistoke maadoittamato
Hyväksyntätodistukset :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Melutaso :  80  dB(A) re 1 pW
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Kompakti ja erittäin suorituskykyinen
pölypussillinen imuri. Made in Germany.
Vaivattomaan ja perusteelliseen siivoukseen.

Suorituskyky

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

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

- Uusi, innovatiivinen HiSpin-moottorijärjestelmä poistaa pölyn
tehokkaasti alhaisella energiankulutuksella.

Suodatin ja pölypussi

- PureAir-suodatin: hygieniasuodatin, joka tekee poistoilmasta
puhtaampaa. Suodatin on pestävä, joten se ei lisää
käyttökustannuksia.

- Pölypussipakkaus: G

Toiminnot

- Matto-/lattiasuulake

- Teleskooppiputki

- Ergonominen kädensija

- BigCapacity: erittäin suuri pölypussi imurin pienestä koosta
huolimatta. Säästä käyttökustannuksissa, koska pölypussia ei
tarvitse vaihtaa niin usein.

- Automaattinen johdonkelaus

- Elektroninen imutehon säätö

- 2 isoa takapyörää ja 1 ohjauspyörä

- Paino: 3 kg (ilman varusteita)

- Äänitehotaso: 80 dB

- *Takuuehdot www.bosch-home.fi

- *** Imukyky osittain täyden polypussin (400 g) kanssa
verrattuna Siemens / Bosch tyyppi G pölypussiin ilman
PowerProtect-tekniikkaa, testattu pölynimurimalleilla BSG5... /
VSZ5...

- Työskentelysäde: 8 m
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