
Odkurzacz bezprzewodowy BBH6PARQ
Indeks: 67065 Producent: BOSCH Kod producenta: BBH6PARQ

Cena: 1,446.60 zł

Opis

Odkurzacz bezprzewodowy BBH6PARQ
Producent: Bosch

Właściwości
Opis Odkurzacz akumulatorowy Athlet ProParquet 25,2V Szary cast iron, Srebrny BBH6PARQNareszcie!
Bezprzewodowo. Bez kompromisów ze skutecznością. Pierwszy bezprzewodowy odkurzacz Bosch skuteczny
jak tradycyjny! Dodatkowa rolka z miękkim włosiem do odkurzania delikatnych podłóg Gruntowne czyszczenie
wszystkich powierzchni dzięki wysokiej skuteczności technologii bezworkowej i efektywnej elektroszczotce
AllFloor HighPower Brush SmartSensor Control: wysoka efektywność odkurzania przez cały czas dzięki
sensorowej kontroli wydajności z wskaźnikiem LED Technologia litowo-jonowa Bosch: akumulatory o długiej
żywotności i wydajności, ekstra-długi czas pracy i szybkie ładowanie Czysty komfort: łatwy w obsłudze,
przechowywaniu i czyszczeniu dzięki niewielkiej wadze i systemowi EasyClean. Silnik LongLife dla wysokiej
wydajności i długiej żywotności Technologia litowo-jonowa Bosch: akumulatory o długiej żywotności i
wydajności, ekstra-długi czas pracy i szybkie ładowanie Gruntowne czyszczenie wszystkich powierzchni
dzięki wysokiej skuteczności technologii bezworkowej i efektywnej elektroszczotce AllFloor HighPower
AllFloor HighPower Brush: elektroszczotka dla wysokiej skuteczności odkurzania na wszystkich typach
powierzchni SmartSensor Control: wysoka efektywność odkurzania przez cały czas dzięki sensorowej kontroli
wydajności z wskaźnikiem LED 3 stopnie regulacji mocy: Poziom 1: do łatwego czyszczenia i maksymalnego
czasu pracy Poziom 2: do normalnego czyszczenia i średniego czasu pracy Poziom Turbo: do trudnych
zabrudzeń i krótszego czasu pracy
Typ (AGD) Odkurzacz akumulatorowy
Worek Brak worka
Filtr Higieniczny
System parkowania (odkurzacze) Pionowy
Funkcje (odkurzacze) Regulacja mocy na obudowie
Funkcje (odkurzacze) Uchwyt
Funkcje specjalne
Czas ładowania 6
Czas pracy na baterii/bateriach 60
Akcesoria w zestawie Wąż Pasek na ramię Ssawka szczelinowa do tapicerki meblowej i samochodowej idealne
do odkurzania tapicerki, szczelin i trudno dostępnych miejsc
Kolor (wyliczeniowy) Srebrny
Wymiary Głębokość: 185 mm Wysokość: 1160 mm Szerokość: 285 mm
Waga 3
Pozostałe parametry



Marka Bosch

Model BBH6PARQ

Kolor dominujący srebrny/szary

Kod producenta BBH6PARQ

EAN 4242005134854

Zasilanie akumulatorowe

Pojemność zbiornika
na kurz

1

Filtr higieniczny

Czas ładowania 360

Czas pracy
bezprzewodowej

60

Odłączany odkurzacz
ręczny

nie

Praca na mokro nie

Załączone
wyposażenie

Filtr: Higieniczny, Pasek na ramię, Wąż

Waga produktu 3

Stan Nowy

Moc 150

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

5.7

Parametry

Zdjęcia
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