
Serie | 6, Uppladdningsbar dammsugare,
Athlet 20Vmax, Svart
BBH85B2

Extra tillbehör
BHZKIT1 : Tillbehör

För alla situationer. Vår högpresterande
sladdlösa dammsugare för alla golv.
● SmartSensor Control: sensorstyrd prestanda vaje gång: LED

lampa indikerar att rengöring behövs.
● Alltid tillgänglig: lätt att ställa undan och alltid lättillgänglig

tack vare att den kan stå var du vill utan något hjälpmedel.
● Komfort: enkel att använda, förvara och rengöra tack vare sin

låga vikt och Easyclean System.
● AllFloor HighPower munstycket: En borste för alla golv med

utmärkt resultat.

Tekniska data
Pallmått i cm (H x B xD) :  200.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall :  40
:  3,332
:  5,0
Frekvens (Hz) :  50/60
Elkontakt :  Euro-kont. utan jord till 2,5A
Säkerhetsmärkning :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
Buller (dB re 1 pW) :  81
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Serie | 6, Uppladdningsbar dammsugare,
Athlet 20Vmax, Svart
BBH85B2

För alla situationer. Vår högpresterande
sladdlösa dammsugare för alla golv.

Prestanda

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

- LongLife motor för hög prestanda och lång livslängd.

- AllFloor HighPower munstycke:elektriskt munstycke för ett
fläckfritt resultat på alla typer av golv.

- 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.

- Extra parkett rulle: dammsugar de känsliga parkettgolven bra
och utan repor tack vare extra känsliga borstar.

- Maximal flexibilitet: dammsug utan begränsningar runtom och
under möbler tack vare den flexibla designen.

- Fristående funktion för enkel och förvaring och flexibel
laddning.

- Extra lång drifttid, upp till 45 minuter

- Indikator för batteriladdning: ja, 1 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

Ytterligare specifikationer

- BBH85B2, svart

- EAN: 4242005226429
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