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Sledestofzuiger
Z4.0

VSZ4G232M1

Schoonmaak resultaten die u kunt vertrouwen. Siemens-
technologie voor het dagelijks leven.

✓ Grondig schoonmaakresultaat - Vergelijkbaar met een 2400 W
stofzuiger * - met een uitzonderlijk laag stroomverbruik

✓ powerSecure System: Voor een langdurig schoonmaakresultaat,
zelfs wanneer de stofzak vult

✓ Met harde vloeren borstel, geschikt voor kwetsbare vloeren

✓ Groot stofzakvolume van 4 liter, waardoor deze minder vaak hoeft
te worden vervangen

✓ Hygiëne filter: Voor schone en gefilterde uitblaaslucht. Bereikt
stofuitstootklasse B

Uitrusting

Technische Data

Nettogewicht (kg) : 6,5
Brutogewicht (kg) : 6,7
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 265 x 295 x 410
Standaard aantal units per pallet : 24
Palletafmetingen : 205 x 80 x 120
EAN-code : 4242003684290
Frequentie (Hz) : 50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 700,0
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) : D
Reinigingsprestatieklasse harde vloeren (2010/30/EU) : D
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) : B

Toebehoren
1 x Voegenzuiger
1 x Meubelbekledingsmondstuk

'!2E20AD-giecja!



2/2

Sledestofzuiger
Z4.0

VSZ4G232M1

Uitrusting

Algemene informatie:

● 4 rubber zwenkwielen

● Ergonomische handgreep

● Telescopische buis

● Automatische snoeroproller

● Handige parkeer- en opberghulp

● Nieuwe innovatieve highPower Motor met aerodynamische bladen
en perfect gekalibreerde luchtstroom voor hoge stofopname bij
een laag energieverbruik

● Hygiëne filter: Voor schone en gefilterde uitblaaslucht. Bereikt
stofuitstootklasse B

● powerSecure System: Voor een langdurig schoonmaakresultaat,
zelfs wanneer de stofzak vult

● Voor tot 60% meer zuigkracht en de beste schoonmaakprestaties
van uw stofzuiger adviseren wij het gebruik van PowerProtect
stofzakken, Type G ALL (VZ41FGALL)

Energie-efficiëntie:

● Energie-efficiëntieklasse A

Technische specificaties:

● Elektronische zuigkrachtregeling

● Aktieradius: 10 m

● PowerProtect stofzak (zelfsluitend) verzekert hoge prestaties zelfs
wanneer de stofzak zich vult. Minder vaak de stofzak vervangen
dus minder extra kosten

● Maximale inhoud van de filterstofzak: 4 liter

● Originele stofzakken: TYP G ALL

● Stofzak vol indicatie

● Gewicht: 4.5 kg (zonder toebehoren)

Toebehoren:

● Omschakelbaar zuigmondstuk

● Harde vloeren borstel met zachte borstels. Geschikt voor een
zachte reiniging van kwetsbare vloeren zoals parket

● Combi-kieren/meubelmondstuk

* Stofopname op tapijt en harde vloeren met kieren in vergelijking met
VS06G2422. Gemeten volgens (IEC 60312-1: 2011-11)


