
Įkraunamasis dulkių siurblys, Readyy'y
16.8V, balta
BBH2P163R

Papildomi priedai
BHZTKIT1 : Priedų komplektas

Su naujuoju belaidžiu rankiniu dulkių
siurbliu Readyy'y 2in1 greitai ir lengvai
pasieksite visus namų kampus.
● 2in1: rankinis siurbimas tiesiogiai bei su antgaliu didesniam

patogumui
● Visiškas komfortas: lengvai naudojamas, laikomas ir valomas

prietaisas dėl lengvo jo svorio ir EasyClean sistemos
● Maksimalus lankstumas: beribis dulkių siurbimas be laidų

aplink ir po baldais dėl itin laksčios antgalio jungties
● Lengvai pastatomas: nereikalauja daug vietos, įkraunamas
● Ekologiška įkraunama nikelio- metalo hidrido baterija.

Techniniai duomenys
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 200.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt) :  56
:  3,153
Svoris bruto (kg) :  3,9
Dažnis (Hz) :  50/60
Kištuko tipas :  EURO kištukas be įžem.iki 2,5A
Atitikties sertifikatai :  CE, Eurasian, Ukraine
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Su naujuoju belaidžiu rankiniu dulkių siurbliu
Readyy'y 2in1 greitai ir lengvai pasieksite
visus namų kampus.

Galia

- Pagaliau! Jokio laido, jokių kompromisų. Naujasis rankinis
dulkių siurblys Readyy’y 2in1, su kuriuo lengvai pasieksite
visus namų kampus.

- 2in1: pastatomas dulkių siurblys grindims ir rankinis dulkių
siurblys viename prietaise

- Tinka visų tipų grindims, itin gerai tinka kilimams siurbti

- Du galingumo lygiai

Higiena

- Plaunamas filtras

- Lengvas išėmimas bei maišelio ištuštinimas.

Komfortas

- Visiškas komfortas: lengvai naudojamas, laikomas ir valomas
prietaisas dėl lengvo jo svorio ir EasyClean sistemos

- Easy Clean System: Lengvas siurbimo šepečio ratukų
išėmimas bei valymas

- Maksimalus lankstumas: beribis dulkių siurbimas aplink ir po
baldais dėl itin lanksčios antgalio jungties

- Tvirta stovėjimo funkcija lengvam laikymui; kompaktiškas
laikymas ir lanksčios įkrovimo galimybės

- Naujo tipo pakraunama Ni-MH baterija: draugiška aplinkai,
geresnis efektyvumas

- Itin ilgas veikimo laikas, iki 36 MIN

- Baterijos įkrovimo indikatoriius

- Įkrovimo laikas: 12-16 val.

- Svoris: 3 KG.

- Matmenys: 1160x265x135
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