
Dammsugare

Dammsugare
Bosch MoveOn
Aqua pastel
BGL35MON6
BGL35MON6

Medföljande tillbehör
1 x Fogmunstycke
1 x Möbelmunstycke

Extra tillbehör
BBZ02MPF Motorfilter, BBZ102TBB Turboborste, BBZ123HD
Parkettmunstycke för 8/7/6-serien, BBZ124HD Parkettmunstycke
för 8/7/6-serien, BBZ156HF HEPA filter, BBZ156UF UltraAllergy
filter, BBZ16GALL dammsugarpåse, BBZ41FGALL PowerProtect
dammsugarpåse Type G, BBZ42TB Möbelmunstycke turbo för
BSG/BSN/BSD/BSA, BBZAFGALL PowerProtect dammsugarpåse
Type G, BBZAFPRLPT Doftkulor, BBZAFPRLS1 Doftkulor,
BBZAFPRLS2 Doftkulor

Move on. Flexiblare, starkare, roligare
● Extra låg energiförbrukning men med en prestanda som är

jämförbar med en 2400 Watts dammsugare*
● PowerProtect System: för en jämn prestanda, även när påsen

börjar bli full.
● ** Dammupptagningsförmåga på hårda golv: A
● Med 4 liters dammsugarpåse får du en minskad driftskostnad

genom minskad påsförbrukning.
● Tvättbart hygeniskt HEPA-filter: fångar upp partiklar,

renar luften och gör dammsugaren idealisk för allergiker.
Partikelfiltreringsklass: A

Tekniska data
Nettovikt (kg) :  6,400
Bruttovikt (kg) :  6,9
Produktmått i mm (H x B x D) :  270 x 318 x 395
Emballagemått (H x B x D) (mm) :  320 x 370 x 585
Antal per pall :  24
Pallmått i cm (H x B xD) :  202 x 80 x 120
EAN kod :  4242002823416
Frekvens (Hz) :  50
Anslutningskabelns längd (cm) :  700,0
Elkontakt :  kontakt utan jord
Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC) :  A
Energiförbrukning per år (kWh) :  28,0
Rengöringseffektivitetsklass, matta (2010/30/EC) :  D
Rengöringseffektivitetsklass, hårt underlag (2010/30/EC) :  A
Dammåteravgivningsklass (2010/30/EC) :  A
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Dammsugare
Bosch MoveOn
Aqua pastel
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BGL35MON6

Move on. Flexiblare, starkare, roligare

Energimärkning

- Energieffektivitetsklass: A

- Partikelfiltrering: A

- Dammupptagning på matta: D

- Dammupptagning på hårda golv: A

- Ljudnivå: 76 dB

- Årlig energiförbrukning: 28 kWh

Prestanda

- Nytt innovativt HiSpin-motorsystem som ger en effektivare
dammupptagning och lägre energiförbrukning.

- PowerProtect dammsugarpåse säkerställer en jämn prestanda
oavsett om påsen är tom eller full. Det innebär färre påsbyten
och lägre förbrukningskostnader.

- Få den bästa prestandan, med upp till 60% bättre
uppsugningsförmåga, vid användning av PowerProtect
dammsugarpåsar. Typ G ALL

Filter & dammpåse

- Hygeniskt HEPA-filter: fångar upp partiklar, renar
luften och gör dammsugaren idealisk för allergiker.
Partikelfiltreringsklass: A

- Dammpåse: TYP G ALL

Funktioner

- Omställbart golvmunstycke

- Munstycke för hårda golv. Speciellt utvecklat för djupgående
rengöring av golvspringor i kakel och parkett.

- Fogmunstycke och möbelmunstycke

- Teleskoprör

- Extra robust textilslang för bästa prestanda

- Ergonomiskt handdtag

- Dammsugarpåsens volym: 4 l

- Automatisk sladdupprullning

- Aktionsradie: 10 m

- Extra stora mjuka hjul för att skydda hårda golv

- Elektronisk inställning av sugeffekten via strömvred

- Indikering för påsbyte

- Parkerings- och förvaringslägen

- Vikt: 4.6 kg, utan tillbehör

** Klass A i dammupptagningsförmåga på hårda golv enligt
energimärkningen (EU No. 665/2013).
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