
BCH 6ATH25 vit

Produktegenskaper

Prestanda
– Äntligen! Ingen kabel. Inga kompromisser. Den första
sladdlösa dammsugaren från Bosch med samma
städresultat som en 2400-watts dammsugare. *

– 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 golvtyper tack vare den
högeffektiva påslösa tekniken och AllFloor Highpower
munstycket.

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

– 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
dammcontainern

– 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 utan begränsningar
runtom och under möbler tack vare den flexibla
designen.

– Solid fristående funktion för enkel och
platsbesparande förvaring och flexibel laddning.

– Extra lång drifttid, upp till 60 minuter
– Indikator för batteriladdning: ja, 3 steg
– Kort uppladdningstid:
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– 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

EAN-kod
4242002780719

Basfakta
Antal per förpackningsenhet: 1
Antal per pall: 40
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