
1/2

Laddningsbara faxar

Bosch Zoo'o 25.2V
Tornadoröd
BCH6ZOOO
BCH6ZOOO

Äntligen en dammsugare som tar bort katt-
och hundhår
● ProAnimal borste: elektriskt munstycke med en speciell borste

som är idealisk för djurhår för bästa prestanda.
● Unik SensorBagless™ teknologi: extremt kraftfull och minimalt

underhåll.
● Bosch Lithium-Ion teknologi: Tåliga och kraftfulla

laddningsbara batterier, extra lång driftstid och kort
uppladdningstid.

● Komfort: enkel att använda, förvara och rengöra tack vare sin
låga vikt och Easyclean System.

● Maximal flexibilitet: dammsug runtom och under möbler tack
vare det flexibla munstycket och det praktiska tillbehörskitet.

Tekniska data
Pallmått i cm (H x B xD) :  202 x 80 x 120
Antal per pall :  40
Nettovikt (kg) :  4,5
Bruttovikt (kg) :  6,2
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian
Rengöringseffektivitetsklass, hårt underlag (2010/30/EC) :  N/A
Rengöringseffektivitetsklass, matta (2010/30/EC) :  N/A
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Bosch Zoo'o 25.2V
Tornadoröd
BCH6ZOOO
BCH6ZOOO

Äntligen en dammsugare som tar bort katt-
och hundhår

Prestanda

- LongLife motor för hög prestanda och lång livslängd.

- Bosch Lithium-Ion teknologi: Tåliga och kraftfulla
laddningsbara batterier, extra lång driftstid och kort
uppladdningstid.

- Ett fläckfritt städresultat på alla hårda golv tack vare den
högeffektiva påslösa teknologin och ProAnimal borsten.

- ProAnimal borste: elektiskt munstycke med en speciell borste
som är idealisk för djurhår för bästa prestanda.

- SensorControl: sensorbaserad prestandakontroll för enkel
rengöring. LED lampa indikerar när filtret behöver rengöras.

- Unik SensorBagless™ teknologi: extremt kraftfull och minimalt
underhåll.

- 3 prestandanivåer
Nivå 1: för enklare dammsugning - maximal drifttid.
Nivå 2: för normal dammsugning - medel drifttid.
Nivå 3, Turbo: för mer utmanande dammsugning - kortare
drifttid.

Filter & dammpåse

- Filterrengöring: LED display som ger en signal när
filterrengöring är nödvändig.

- Bekväm hantering vid uttagande och tömning av
dammbehållaren

- Hygieniskt filter för renare frånluft.

Funktioner

- Komfort: enkel att använda, förvara och rengöra tack vare sin
låga vikt och Easyclean System.

- Easy Clean System: enkelt att rengöra munstycket tack vare
borttagbar borste.

- Maximal flexibilitet: dammsug runtom och under möbler tack
vare det flexibela munstycket och det praktiska tillbehörskitet.

- ProAnimal tillbehörskit: innehåller munstycke med kort
handtag, löstagbar adapter med slang och axelrem,
möbelmunstycke, fogmunstycke - perfekt för att dammsuga
möbler och komma åt springor som annars är svåra att nå.

- Fristående funktion för enkel och förvaring och flexibel
laddning.

- Extra lång drifttid, upp till 60 minuter

- Indikator för batteriladdning: ja, 3 steg

- Kort uppladdningstid:
3 timmar (80% av batteriet laddat)
6 timmar (100% av batteriet laddat)

- Dammbehållare: 0.9 l volym

- Soft Touch handtag: för ett stadigare grepp.

- Vikt: 3 kg

* Dammupptagning på matta enl IEC60312-1 i jämförelse med en
dammsugare från Bosch med turbomunstycke (BSG6B100, 600W)


