
Serie | 4, Dulkių siurblys be maišelio, juodas
BGS2U330

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Siauras plyšių antgalis
1 x Baldų apmušalų antgalis

Papildomi priedai
BBZ102TBB : Turbo antgalis grindims
BBZ123HD : Kietų grindų (parketo) antgalis
BBZ124HD : Kietų grindų (parketo) antgalis
BBZ156HF : Hepa filtras
BBZ42TB : Turbo antgalis baldams

Pradėjęs veikti tampa tikru galiūnu: Naujas
„Bosch“ gaminys „Easyy'y“: superlengvas ir
superstiprus.
● Skalbiamas higieniškas HEPA filtras: tinkamas alergiškiems

žmonėms. Išpučiamas oras švaresnis už normalų orą jūsų
patolpose – jokių papildomų rūpesčių.

● Unikali SensorBagless™ technologija: itin tylus darbas bei
didelis galingumas su minimalia priežiūra

● Paprastas laikymas ir darbas dėl itin lengvaus ir kompaktiško
dizaino (4,7 kg)

● Naujas pažangus „HiSpin“ variklis su aerodinaminėmis
mentėmis sukuria tobulai sukalibruotą oro srautą, kad dulkėms
siurbti būtų naudojama mažiau energijos

● Efektyvus dulkių atskyrimas kruopščiam valymui

Techniniai duomenys
Svoris neto (kg) :  6,700
Gaminio išmatavimai (mm) :  288 x 300 x 445
Svoris bruto (kg) :  7,9
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  315 x 365 x 585
Gaminio išmatavimai (mm) :  288 x 300 x 445
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  315 x 365 x 585
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt) :  24
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt) :  24
EAN kodas :  4242002935898
Svoris neto (kg) :  6,700
Svoris bruto (kg) :  7,9
Dažnis (Hz) :  50/60
Įtampa (V) :  220-240
Elektros laidos ilgis (cm) :  700,0
Dažnis (Hz) :  50/60
Kištuko tipas :  Gardy-/K kištukas be įžeminimo
Elektros laidos ilgis (cm) :  700,0
Kištuko tipas :  Gardy-/K kištukas be įžeminimo
Atitikties sertifikatai :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Pradėjęs veikti tampa tikru galiūnu: Naujas
„Bosch“ gaminys „Easyy'y“: superlengvas ir
superstiprus.

Galia

- Galingas, greitas ir švarus. Ir jokių dulkių maišų.
„SensorBagless“ technologija: minimali techninė priežiūra.
Jokių papildomų išlaidų.

- Naujas pažangus „HiSpin“ variklis su aerodinaminėmis
mentėmis sukuria tobulai sukalibruotą oro srautą, kad
dulkėms siurbti būtų naudojama mažiau energijos

Higiena

- Itin efektyvi dulkių atskyrimo sistema

- Skalbiamas higieniškas HEPA filtras: tinka alergiškiems
žmonėms – jokių papildomų išlaidų.

Komfortas

- Kompaktiškas dydis

- Svoris: 4.7 kg, be siurbimo priedų

- Lengvas išėmimas bei maišelio ištuštinimas.

- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas sukamuoju
reguliatoriumi

- Ergonomiška rankena

- Dulkių konteinerio talpa: 1.4 L

- Teleskopinis vamzdis

- Reguliuojamas grindų antgalis

- 2-jų dalių priedai: minkštų baldų ir siauras plyšių

- Pastatymo ir saugojimo padėtys

- Automatinis laido įtraukimas

- Veiklos spindulys: 9 m

- Triukšmo lygis: 75 DB(A)

- 2 dideli fiksuoti ratukai gale ir 1 besisukantis ratukas priekyje

- Matavimai pagal ES direktyvą Nr. 666/2013. Reguliavimai,
neapibrėžti šioje direktyvoje, atlikti pagal EN 60312-1:2013.

2/2


