
Serie | 6, Dammsugare med påse, ProPower,
svart
BGL6POW2

Medföljande tillbehör
1 x Fogmunstycke
1 x Möbelborste
1 x Möbelmunstycke

Extra tillbehör
BBZ02MPF Motorfilter, BBZ123HD Parkettmunstycke för
8/7/6-serien, BBZ124HD Parkettmunstycke för 8/7/6-serien,
BBZ156HF HEPA filter, BBZ156UF UltraAllergy filter, BBZ16GALL
dammsugarpåse, BBZ41FGALL PowerProtect dammsugarpåse
Type G, BBZ42TB Möbelmunstycke turbo för BSG/BSN/BSD/BSA,
BBZAFGALL PowerProtect dammsugarpåse Type G

ProPower – när du behöver det starkaste
vi har. Kraftfull rengöring med vår
turbomunstycke som rengör extra djupt i
mattorna.
● 10 år motor garanti*: konstant hög prestanda med Bosch

motorteknologi gjord i Tyskland.
● Fjärrkontroll: fjärrkontroll direkt på handtaget säkerställer

bästa prestanda på alla typer av golv.
● Turboborste för extra djupgående rengöring av mattor
● PowerProtect System: för en jämn prestanda, även när påsen

börjar bli full.
● Multiborste, bra rengöring av möbler och områden som är

svåra att nå med den integrerade borsten.
● Snygg design: trendig design med matt lackering, LED lampor

och smakfulla detaljer.
● Extra lång sladd och 12 m aktionsradie för att minimera byten

av eluttag.
● Med 4 liters dammsugarpåse får du en minskad

påsförbrukning.

Tekniska data
Nettovikt (kg) :  6,000
Produktmått i mm (H x B x D) :  265 x 300 x 450
Bruttovikt (kg) :  7,5
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  315 x 395 x 595
Produktmått i mm (H x B x D) :  265 x 300 x 450
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  315 x 395 x 595
Pallmått i cm (H x B xD) :  204.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  24
Pallmått i cm (H x B xD) :  204.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  24
EAN kod :  4242005232321
Nettovikt (kg) :  6,000
Bruttovikt (kg) :  7,5
Frekvens (Hz) :  50/60
Spänning (V) :  220-240
Anslutningskabelns längd (cm) :  930,0
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  kontakt utan jord
Anslutningskabelns längd (cm) :  930,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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ProPower – när du behöver det starkaste
vi har. Kraftfull rengöring med vår
turbomunstycke som rengör extra djupt i
mattorna.

Prestanda

- 10 års motorgaranti

- Vår bästa prestanda med extra Turbomunstycke. Som gjord för
kraftfull rengöring av alla sorters golv – speciellt på mattor.

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

- PowerProtect dammsugarpåse säkerställer en jämn prestanda
oavsett om påsen är tom eller full. Det innebär färre påsbyten
och lägre förbrukningskostnader.

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

- Ljudnivå: 76 dB

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

Funktioner

- Fjärrkontroll för enkel reglering av styrkan på din
dammsugare.

- Integrerad multiborste för enkel rengöring av de ställen du
normalt sett har svårt att nå.

- Parkettmunstycke med mjuka borstar. Passar för skonsam
rengörning av ömtåliga golv så som parkett.

- SilentClean Premium munstycke: ett extra tyst omställbart
munstycke utrustat med cliplås för extra kraftfull
dammupptagningsförmåga.

- Fogmunstycke och möbelmunstycke

- Smakfull design med trendig matt lack, LED belysta reglage
och detaljer i hög kvalitet.

- Aktionsradie: 12 m

- Teleskoprör

- Dammsugarpåsens volym: 1X

- Automatisk sladdupprullning

- 4 styrhjul

- Elektronisk inställning av sugeffekten via strömvred

- Indikering för påsbyte

- Parkerings- och förvaringslägen

- Vikt: 4.3 kg, utan tillbehör

Ytterligare specifikationer

- BGL6POW2, svart

- EAN: 4242005232321

- *Villkoren för garantin finns på www.bosch-home.se

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