
1/2

Dammsugare

Cosyy'y ProSilence
gråbrun
BGLS4500
BGLS4500

Dammsug när du vill med den tysta,
kompakta och starka Cosyy'y från Bosch
● Ljudnivå på endast 69 dB tack vare vårt SilenceSound system
● Tvättbart hygeniskt HEPA-filter: fångar upp partiklar,

renar luften och gör dammsugaren idealisk för allergiker.
Partikelfiltreringsklass: A

● PowerProtect System: för en jämn prestanda, även när påsen
börjar bli full.

● Kompakt, enkel att förvara och bra prestanda
● Bosch's nya tekonologi för maximal prestanda. För ett

utmärkt resultat och låg energiförbrukning, vi kallar det för
QuattroPower System:

Tekniska data
Nettovikt (kg) :  6,0
Bruttovikt (kg) :  7,5
Produktmått i mm (H x B x D) :  265 x 295 x 410
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  320 x 370 x 585
Antal per pall :  24
Pallmått i cm (H x B xD) :  204 x 80 x 120
EAN kod :  4242005028900
Frekvens (Hz) :  50
Anslutningskabelns längd (cm) :  700,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC) :  C
Energiförbrukning per år (kWh) :  40,0
Rengöringseffektivitetsklass, matta (2010/30/EC) :  A
Rengöringseffektivitetsklass, hårt underlag (2010/30/EC) :  A
Dammåteravgivningsklass (2010/30/EC) :  A

Medföljande tillbehör
1 x Fogmunstycke
1 x Möbelmunstycke

'!2E20AF-acijaa!
Extra tillbehör
BBZ11BF : Bionic luktfilter
BBZ123HD : Parkettmunstycke för 8/7/6-serien
BBZ124HD : Parkettmunstycke för 8/7/6-serien
BBZ156HF : HEPA filter
BBZ41FGALL : PowerProtect dammsugarpåse Type G
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Dammsug när du vill med den tysta,
kompakta och starka Cosyy'y från Bosch

Energimärkning

- Energieffektivitetsklass: C

- Årlig energiförbrukning: 40 kWh

- Partikelfiltrering: A

- Dammupptagning på matta: A

- Dammupptagning på hårda golv: A

- Ljudnivå: 69 dB

Prestanda

- Bosch's nya tekonologi för maximal prestanda. För ett
utmärkt resultat och låg energiförbrukning, vi kallar det för
QuattroPower System.

- PowerProtect System: för en jämn prestanda, även när påsen
börjar bli full.

- Få den bästa prestandan, med upp till 60% bättre
uppsugningsförmåga, vid användning av PowerProtect
dammsugarpåsar. Typ G ALL

- ** Klass A i dammupptagningsförmåga på matta enligt
energimärkningen (EU No. 665/2013).

- ** Dammupptagningsförmåga på hårda golv: A

- Nya innovativa lösningar i kombination med ljudreducerande
tillbehör för att skapa en så låg ljudnivå som möjligt, endast
69 dB. Detta kallar vi SilenceSound System™:

Filter & dammpåse

- Tvättbart hygenisk HEPA-filter som fångar upp partiklar, renar
luften och gör dammsugaren idealisk för allergiker. Att det är
tvättbart gör att du inte behöver köpa nya filter. Du tvättar det
enkelt enligt bifogade instruktioner.

- Dammpåse: TYP G ALL

- 5 dammsugarpåsar ingår

Funktioner

- Särskilt tyst ställbart SilentClean Premium munstycke för
extra kraftfull rengöring.

- Munstycke för hårda golv. Speciellt utvecklat för djupgående
rengöring av golvspringor i kakel och parkett.

- Fogmunstycke och möbelmunstycke

- Teleskoprör

- Ergonomiskt handdtag

- Dammsugarpåsens volym: 1X

- Aktionsradie: 10 m

- Automatisk sladdupprullning

- 4 styrhjul

- Elektronisk inställning av sugeffekten via strömvred

- Indikering för påsbyte

- Parkerings- och förvaringslägen

- Vikt: 4.5 kg, utan tillbehör

- *** Sugkraft med delvis fylld dammpåse (400g) i jämförelse
med Siemens / Bosch Type G dammpåse utan PowerProtect-
teknologi, testad modell i BSGL5.../VSZ5 plattformen

-


