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Støvsuger

Relaxx'x ProSilence66
Gulvstøvsuger, ProSilence 66dB 27Kwh A
BGS5330S, sort
BGS5330S

Den mest stille støvsuger på markedet.
Testet under ekstreme forhold
● Unique SensorBagless™ teknologi: Utrolig stille og stærk med

minimal vedligeholdelse
● Utrolig stille på 66 dB(A) takket være det integrerede

SilenceSound System
● QuattroPower System: Boschs nye teknologi for maksimal

ydelse. For et udmærket resultat og lavt energiforbrug
● SelfClean System: Støvsugeren rengør selv filtret efter behov
● Vaskbart hygienisk HEPA-filter: filtrerer bort alle partikler,

renser luften - perfekt for allergikere. Klasse for partikeludslip:
A

Teknisk data
Nettovægt (kg) :  8,6
Bruttovægt (kg) :  11,5
Produktmål, mm :  310 x 320 x 470
Dimension af pakket produkt (mm) :  380 x 410 x 610
Standardantal enheder pr. palle :  20
Palledimensioner :  204 x 80 x 120
EAN-kode :  4242002813028
Frekvens (Hz) :  50
Længde på elledning (cm) :  800,0
Stiktype :  Stik uden jord
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC) :  A
Samlet årligt energiforbrug (kWt) :  27,0
Rengøringsevne tæppe (2010/30/EF) :  C
Rengøringsevne hårdt gulv (2010/30/EF) :  A
Støvudledningsevne (2010/30/EF) :  A

Medfølgende tilbehør
1 x Fugemundstykke
1 x Møbelbørste
1 x Møbelmundstykke

'!2E20AC-ibdaci!
Tilbehør
BBZ123HD : Parkettmundstykke, VS06G 8/7/6-serien
BBZ124HD : Parkettmundstykke, VS06G 8/7/6-serien
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Relaxx'x ProSilence66
Gulvstøvsuger, ProSilence 66dB 27Kwh A
BGS5330S, sort
BGS5330S

Den mest stille støvsuger på markedet.
Testet under ekstreme forhold

Energimærkning

- Energieffektivitetsklasse: A

- Årligt energiforbrug: 27 kWh

- Partikel udblæsningsklasse: A

- Støvoptagelse på tæppe: C

- Støvoptagelse på hårdt gulv: A

- Lydniveau: 66 dB(A)

Ydeevne

- SensorBagless™ teknologi

- QuattroPower System: Boschs nye teknologi for maksimal
ydelse. For et udemærket resultat og lavt energiforbrug

- Kontinuerlig præstationsovervågning vha. SensorControl
System

- Støvoptagelse på tæppe: Klasse C

- ** Klasse for støvoptagelse på hårdt gulv: A

- SilenceSound System™: Innovativt isolerende materiale,
speciel motor, optimeret luftgennemstrømning og tilbehør der
er designet mhp. lavt lydniveau på 66 dB(A)

Hygiejne - filter & støvsugerpose

- Vaskbart hygienisk HEPA-filter: filtrerer bort alle partikler,
renser luften - perfekt for allergikere. Klasse for partikeludslip:
A

- Intelligent SelfClean System: Automatisk rengøring af det
integrerede filtersystem

- LifeTime filtermateriale: Cartridge Filter med GORE™
CLEANSTREAM® membran og vaskbart lifetime HEPA
hygiejnefilter - velegnet til allergikere

Komfort

- Enkel betjening ved udtagelse og tømning af støvbeholder

- SilentClean Premium mundstykke: Et ekstra stille mundstykke
udrustet med klicklås for ekstra støvoptagelse

- Mundstykke for hårde gulve. Specielt udviklet for grundig
rengøring af fliser eller parket med sprækker og revner.
Velegnet til skånsom rengøring af parket.

- 3 stk. tilbehør sidder på teleskoprøret - fugemundstykke,
møbelmundstykke og polstermundstykke

- Teleskoprør med skydemanchet og klick-funktion

- Elektronisk regulering af sugestyrke via drejeknap

- Ergo håndtag

- Støvbeholder: 3 l netto volume

- Parkering og opbevaringsholder

- Automatisk ledningsoprul

- Aktionsradius: 11 m

- 4 styrehjul

- Vægt 6.7 kg. uden rør, slange og mundstykke

- Målinger og beregninger af værdier er baseret på Regulativ
(EU) No. 666/2013. Målinger og beregninger som ikke er
beskrevet i nærmere detaljer i dette regulativ, er udformet i
overensstemmelse med EN 60312-1:2013.


