
Navulbare Stofzuiger

Bosch Athlet RuntimePlus 25.2V
Snoerloze steelstofzuiger
BCH65RT25A marron glacé
BCH65RT25A

Optionele accessoires
BHZKIT1 : toebehorenset

Eindelijk! Zonder kabel. Een compromisloze
accustofzuiger met de reinigingsprestaties
van een conventionele stofzuiger.*
● Grondige reinigingsresultaten op alle soorten vloeren door de

efficiënte bagless-technology en de AllFloor HighPower Brush
● SensorBagless™ technologie: extreem krachtig en minimaal

onderhoud
● Bosch Lithium-Ion accu: duurzaam en krachtig met een lange

werktijd en een korte oplaadtijd
● Puur gemak: eenvoudig in gebruik, opslag en onderhoud

dankzij het lage gewicht en het Easy Clean System
● Zeer flexibel: snoerloos en wendbaar

Technische Data
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet :  40
Nettogewicht (kg) :  3,532
Brutogewicht (kg) :  5,2
Frequentie (Hz) :  50/60
Type stekker :  Euro-st. zonder aard. tot 2,5
Keurmerken :  CE, Eurasian
Reinigingsprestatieklasse harde vloeren (2010/30/EU) :  n.v.t
Reinigingsprestatieklasse tapijt (2010/30/EU) :  n.v.t
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Prestatie

- Zonder snoer, zonder compromis. De eerste snoerloze
stofzuiger van Bosch met de schoonmaakprestaties van een
conventionele stofzuiger. *

- LongLife motor: krachtig en een lange levensduur

- Bosch Lithium-Ion technologie: Duurzame, krachtige
oplaadbare accu, extra lange werktijd en korte oplaadtijd

- Zeer goede resultaten op alle vloeren door de efficiënte
bagless technologie en de AllFloor HighPower Brush

- AllFloor HighPower Brush: elektrische draaiborstel voor de
beste resultaten op alle soorten vloeren

- Sensor Control: sensorgestuurde zuigkrachtmeting voor een
minimaal onderhoud. LED indicatie voor filterreiniging

- SensorBagless™ technologie: extreem krachtig en nagenoeg
geen onderhoud nodig

- 3 zuigkracht instellingen
Stand 1: voor eenvoudige vervuiling en lange werktijd
Stand 2: voor normale vervuiling en middellange werktijd
Stand 3: voor zware vervuiling en kortere werktijd

Hygiëne

- Filter reinigen: Het intelligente LED-display geeft een signaal
als filter reiniging nodig is

- Eenvoudig te legen container

- Hygiënisch filter voor schone uitblaaslucht

Comfort

- Puur comfort: makkelijk te gebruiken, op te bergen en schoon
te maken dankzij het lichte gewicht en het EasyClean System

- Easy Clean System: Eenvoudig te verwijderen en reinigen
draaiende borstel

- Maximale flexibiliteit: makkelijk stofzuigen om en onder
meubels door het flexibele mondstuk

- Staand op te bergen en op te laden

- Extra lange werktijd tot maximaal 75 min

- Accu oplaad indicatie: ja, driestaps

- Korte oplaadtijd:
3 uur (accu 80% opgeladen)
6 uur (accu 100% opgeladen)

- Stofcontainer: 0.9 l netto inhoud

- Soft touch handvat

- Gewicht: 3kg

- Optioneel verkrijgbaar accessoire kit (BHZKIT1): koppel de
stofzuiger met een slang en schouderriem, inclusief meubel-
en kierenmondstuk - ideaal voor het reinigen van bekleding en
moeilijk bereikbare plekken

* Vuilopname (vezels, stof op tapijt en harde vloeren met kieren) in
vergelijking met een snoer stofzuiger van Bosch (BSG6B100, 600 W),
gemeten volgens EN 60312.
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