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Sledestofzuiger

Sledestofzuiger zonder zak
BGS5A33S zwart
BGS5A33S

De stilste stofzakloze stofzuiger op
de markt. Getest onder extreme
omstandigheden
● Unieke SensorBagless™ Technology: ongelooflijk stil en

ongelooflijk krachtig met minimaal onderhoud vereist
● Ongelooflijk laag geluidsniveau van 66 dB (A) als gevolg van

geavanceerde Silence Sound System ™
● QuattroPower System: Hoogwaardige technologie van

Bosch voor een uitstekend schoonmaakresultaat bij een laag
energieverbruik

● Volautomatisch zelfreinigend systeem. Geen stof uit het filter
tijdens het schoonmaak proces

● Wasbaar HEPA Hygiënefilter: Geschikt voor mensen met
allergieën. Uitblaaslucht schoner dan binnenlucht, zonder de
noodzaak om andere producten te kopen

Technische Data
Nettogewicht (kg) :  8,6
Brutogewicht (kg) :  11,4
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :

 310 x 320 x 470
Standaard aantal units per pallet :  20
Palletafmetingen :  205 x 80 x 120
EAN-code :  4242002869636
Frequentie (Hz) :  50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  800,0
Type stekker :  Gardy-/K.stekker zonder aardin
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  A
Energieverbruik per jaar (kWh) :  28,0
Reinigingsprestatieklasse tapijt (2010/30/EU) :  C
Reinigingsprestatieklasse harde vloeren (2010/30/EU) :  A
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) :  A

Toebehoren
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelborstel
1 x Meubelbekledingsmondstuk

'!2E20AC-igjgdg!
Optionele accessoires
BBZ082BD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ123HD : Toebehoren voor stofzuiger
BBZ124HD : Toebehoren voor stofzuiger
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Sledestofzuiger zonder zak
BGS5A33S zwart
BGS5A33S

De stilste stofzakloze stofzuiger op
de markt. Getest onder extreme
omstandigheden

Prestatie

- Innovatieve SensorBagless™ technologie

- QuattroPower System: Hoogwaardige technologie van
Bosch voor een uitstekend schoonmaakresultaat bij een laag
energieverbruik

- Continue prestatie indicator dankzij het SensorControl System

- Reinigingsklasse C op tapijt (volgens energielabel (EU No.
665/2013))

- Beste reiningsklasse op harde vloeren (Klasse A volgens
energielabel (EU No. 665/2013))

- SilenceSound System™: innovatieve isolatie, motorophanging,
luchtstroom en geluidsreducerende accessoires voor een
extreem laag geluidsniveau van 66 dB(A)

Energie-efficiëntie:

- Energie-efficiëntieklasse A

Hygiëne

- SelfCleanSystem: filtersysteem wordt automatisch gereinigd

- Lifetime filter materiaal: Patroon filter met GORE™
CLEANSTREAM® membraan en wasbaar lifetime HEPA
hygiënisch filter aanbevolen voor allergische mensen

- Wasbaar HEPA Hygiënefilter: Geschikt voor mensen met
allergieën. Uitblaaslucht schoner dan binnenlucht, zonder de
noodzaak om andere producten te kopen

Comfort

- Eenvoudig te legen container

- Bijzonder stil omschakelbaar mondstuk voor extra krachtige
reiniging

- Harde vloeren borstel speciaal ontwikkeld voor een diepe
reiniging van vloeren met kieren en gaten zoals bijvoorbeeld
tegels en vloerdelen. Geschikt voor een zachte reiniging van
kwetsbare vloeren zoals parket

- 3-voudige accessoire: kierenzuiger en stoffering borstel met
afneembare meubelborstel - aan buis met accessoirehouder

- Telescoopbuis met schuifmanchet

- Elektronische zuigkrachtregeling

- Ergonomische handgreep

- Stofcontainer: 3 l netto inhoud

- Handige parkeer- en opberghulp

- Automatische snoeroproller

- Aktieradius: 11 m

- 4 zwenkwielen

- Gewicht: 6.7 kg (zonder toebehoren)

Energielabel waarden

- Energie-efficiëntie klasse: A

- Jaarlijks energieverbruik: 28 kWh

- Stof heruitstoot klasse: A

- Reinigingsklasse op tapijt: C

- Reinigingsklasse op harde vloeren: A

- Geluidsniveau: 66 dB(A)

- Metingen en berekeningen van waarden zijn gebaseerd op
Verordening (EU) nr 666/2013.
Metingen en berekeningen van de waarden die niet in meer
detail worden beschreven in deze regeling, worden uitgevoerd
volgens EN 60312-1: 2013.


