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Nabíjecí Vysavače

Tyčový aku vysavač
BBH218LTD
BBH218LTD

Konečně! Bez kabelu. Bez kompromisů u
flexibility. Perfektní pomocník na rychlé
číštění s dlouhotrvajícím výkonem.
● Praktické řešení 2v1: ruční vysavače bez kabelu a ruční aku

vysavač v přístroji pro více flexibility
● Připraven na každou výzvu: rychlé čištění všech druhů

podlah - díky flexibilnímu kloubu hubice s ním lze vysávat pod
nábytkem. Integrovaný ruční vysavač čistí všechny druhy podlah

● Vždy při ruce: vysavač bez kabelu a stabilní volně stojící funkce
pro jednoduché postavení a skladování kdekoliv v domě

● Silný výkon čištění: elektrický kartáč a účinný vzduchový
systém se stará o viditelné výsledky čištění.

● Li-ionová technologie: akku baterie s dlouhou životností se
stará o dlouhotrvající vysoký výkon a krátkou dobu nabíjení

Technické údaje
Dimensions of the master case (mm) :  257 x 190 x 635
Rozměry palety :  200 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě :  56
Hmotnost netto (kg) :  3,0
Hmotnost brutto (kg) :  3,4
Frekvence (Hz) :  50/60
Typ zástrčky :  Euro zástrčka bez uzemní do 2,5 A
Aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, UA
:  Neplatí
:  Neplatí

'!2E20AF-agbfej!
zvláštní příslušenství
BHZTKIT1 : set příslušenství
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Tyčový aku vysavač
BBH218LTD
BBH218LTD

Konečně! Bez kabelu. Bez kompromisů u
flexibility. Perfektní pomocník na rychlé
číštění s dlouhotrvajícím výkonem.

Výkon

- Konečně! Bez kabelu. Bez kompromisu u flexibility. Perfektní
pomocník pro rychlé čištění s dlouhotrvajícím výkonem.

- 2in1: Aku- a ruční vysavač v jednom

- Li-ionová technologie: akku baterie se starají o dlouhotrvající
vysoký výkon a krátká doba nabíjení

- vhodný pro všechny druhy podlahových krytin

- dva stupně výkonu

Hygiena

- omyvatelný filtr

- Snadné vyjímání a vyprazdňování zásobníku na prach

Komfort

- Maximální flexibilita: vysávání bez omezení kolem a pod
nábytkem díky extrémně flexibilnímu kloubu trysky

- Samostatně stojící pro jednoduché umístění, šetří místo a
umožnuje flexibilní nabíjení u každé zásuvky

- Úžasný komfort: snadné použití, uložení a čistota díky své
nízké hmotnosti a EasyClean systému

- Systém snadného čištění: snadné vyjmutí a čištění kartáče v
hubici.

- Extra dlouhá operační doba 40 min

- Doba nabíjení: 4 - 5 hodin

- Indikace stavu nabití akumulátoru: ano

- hmotnost: 2.5 kg

- rozměry spotřebiče: 1160x265x165 mm.


