
Dulkių siurblys su maišeliu, Zoo'o
ProAnimal, raudonas
BSGL5333

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

Papildomi priedai
BBZ02MPF , BBZ102TBB Turbo antgalis grindims, BBZ123HD
Kietų grindų (parketo) antgalis, BBZ124HD Kietų grindų (parketo)
antgalis, BBZ154HF Hepa filtras, BBZ154UF UltraAllergy filtras,
BBZ16GALL Dulkių siurblio maišelis, BBZ41FGALL Dulkių siurblio
maišelis, BBZ42TB Turbo antgalis baldams, BBZAFGALL Dulkių
siurblio maišelis, BBZAFPRLPT , BBZAFPRLS1 , BBZAFPRLS2

Susiurbia greičiau nei šeriasi jūsų gyvūno
kailis.
● Ilgas laidas ir veikimo laisvė 15 m spinduliu - minimaliai

ribojama veikimo laisvė
● Itin kruopštus gyvūnų plaukų susiurbimas su AirTurbo sistema
● Animal 360™ rinkinys su galingu ir lengvai valomu antgaliu

kilimams ir apmušalams, skirtu tiems, kas namuose laiko
augintinius; taip pat ir kietų grindų antgalis

● Skalbiamas higieniškas HEPA filtras: tinkamas alergiškiems
žmonėms. Išpučiamas oras švaresnis už normalų orą jūsų
patolpose – jokių papildomų rūpesčių.

Techniniai duomenys
Svoris neto (kg) :  6,800
Gaminio išmatavimai (mm) :  240 x 307 x 465
Svoris bruto (kg) :  9,5
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  320 x 370 x 585
Gaminio išmatavimai (mm) :  240 x 307 x 465
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  320 x 370 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 :  4242002930879
Svoris neto (kg) :  6,800
Svoris bruto (kg) :  9,5
Dažnis (Hz) :  50/60
Įtampa (V) :  220-240
Elektros laidos ilgis (cm) :  1200,0
Dažnis (Hz) :  50/60
Kištuko tipas :  Gardy-/K kištukas be įžeminimo
Elektros laidos ilgis (cm) :  1200,0
Kištuko tipas :  Gardy-/K kištukas be įžeminimo
Atitikties sertifikatai :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Dulkių siurblys su maišeliu, Zoo'o ProAnimal,
raudonas
BSGL5333

Susiurbia greičiau nei šeriasi jūsų gyvūno
kailis.

Galia

- Kad prietaisas veiktų nepriekaištingai, rekomenduojame
naudoti G ALL tipo „PowerProtect“ dulkių maišus, kurie
užtikrina iki 60 % didesnę siurbimo galią.

- AirTurbo sistema - didelis oro srautas ir efektyvus galingo
turbo šepečio veikimas

Higiena

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

- Bionic filtras: natūraliai naikina blogą oro kvapą

- Keičiamas dulkių maišelis: G_A

Komfortas

- Itin tylus išjungiamas antgalis su ratukais SilentClean Premium
su fiksatoriumi itin galingam valymui

- Inovatyvus ProAnimal turbo antgalis: TwinBrush su juodais
šereliais dulkių surinkimui ir raudonais šereliais plaukų
surinkimui, bei lengvas antgalio išvalymas EasyClean (plotis
280mm)

- ProAnimal minkštų baldų antgalis: itin didelio ploto su 4
pūkų surinkimo juostelėm ir judančia, prie baldų paviršiaus
prisitaikančia galvute, greitam minkštų baldų išvalymui, ypač
nuo gyvūnų plaukų (plotis: 185 mm)

- Antgalis kietiems paviršiams valyti yra specialiai sukurtas
nelygiems, grublėtiems paviršiams – keraminėms plytelėms ir
grindlentėms - kruopščiai išvalyti. Puikiai tinka valyti lengvai
pažeidžiamus paviršius, pavyzdžiui, parketą.

- 2-jų dalių priedai integruoti korpuse: antgalis plyšiams,
antgalis apmušalams

- Teleskopinis vamzdis su slankiuoju fiksatoriumi ir užraktu

- Ergonomiška rankena

- Itin didelis, patogiai koja perjungiamas įjungimo/išjungimo
mygtukas

- Elektroninis siurbimo galios reguliavimas sukamuoju
reguliatoriumi

- Dulkių maišelio talpa: 1X l

- Veiklos spindulys: 15 m

- Triukšmo lygis: 74 DB(A)

- Automatinis laido įtraukimas

- Filtro keitimo indikacija

- Pastatymo ir saugojimo padėtys

- Permatomi apsauginiai šonai AirBumper™ apsaugo sienas ir
baldus nuo pažeidimų

- 4 besisukantys ratukai

- Svoris: 5.3 kg, be siurbimo priedų

- *** Siurbimo galia su nepilnu krepšeliu dulkėms (400 g)
palyginus su Siemens / Bosch G tipo dulkių krepšeliais be
PowerProtect technologijos, bandyta prietaisuose iš serijų
BSGL5… / VSZ5…
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