
Serie | 4, Aspirador recarregável, Flexxo
Gen2 28Vmax, Azul
BCH3K2851

Aspirador sem fios com funcionalidade 2
em 1. Acessórios integrados sempre ao
alcance para a máxima flexibilidade e uma
limpeza sem esforço.
● Lithium-Ion Technology: baterias duráveis para um

desempenho elevado e constante e reduzido tempo de
carregamento.

● Desempenho sempre elevado. RobustAir System para um
elevado desempenho mesmo quando o depósito enche.

● Funcionalidade prática 2 em 1: aspirador vertical sem fios e
mini-aspirador num só aparelho para maior flexibilidade

● Escova AllFloor Power com iluminação LED: limpa todos os
tipos de pavimento de forma rápida e fácil através da junta
ergonómica da escova

● Limpeza em todos os níveis: múltiplos acessórios que limpam
toda a sujidade desde o chão até ao tecto e mesmo no seu
automóvel.

Technical data
Dimensões do produto :  1150 x 265 x 180  mm
Dimensões do produto embalado :  633 x 192 x 275  mm
Dimensões da palete :  218.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por palete :  35
Peso líquido :  3,3  kg
Peso bruto :  4,2  kg
Frequência :  50/60  Hz
Tipo de ficha :  Ficha Euro s/terra até 2,5 A
Certificados de aprovação :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
Nível de ruído :  82  dB(A) re 1 pW
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Serie | 4, Aspirador recarregável, Flexxo
Gen2 28Vmax, Azul
BCH3K2851

Aspirador sem fios com funcionalidade 2 em
1. Acessórios integrados sempre ao alcance
para a máxima flexibilidade e uma limpeza
sem esforço.

Desempenho

- 2 em 1: aspirador vertical e aspirador de mão

- Lithium-Ion Technology: baterias de elevada durabilidade para
um desempenho constantemente elevado e reduzido tempo
de carregamento

- Escova AllFloor Power com iluminação LED: uma escova para
limpeza fácil de todos os tipos de pavimento.

- 2 níveis de potência

Higiene

- Filtro lavável

- Fácil remoção e esvaziamento do depósito

- Easy Clean System: fácil remoção e limpeza da escova

Conforto

- Limpeza em todos os níveis: graças aos múltiplos acessórios
pode limpar qualquer tipo de sujidade, desde o chão ao teto -
mesmo no seu carro

- Máxima flexibilidade: aspiração sem limites mesmo em locais
mais difíceis (tais como em torno e sob móveis e cantos),
graças ao facto de não ter fio e à junta do bocal extremamente
flexível

- Mantem-se em pé, sem suporte e sem apoio. Compacto.
Permite o carregamento flexível em qualquer tomada

- Elevada autonomia: até 55 min

- Acessório 2 em 1: escova para móveis e escova para estofos

- Acessório para fendas extensível

- Capacidade de depósito: 0.4 l

- Tempo de carregamento: 4-5 horas

- Peso: 3 kg

- Dimensões: 1150x265x180 mm.
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