
Serie 6, Støvsuger, Sort
BGB6X320

Medfølgende tilbehør
1 x Fugemundstykke
1 x Møbelmundstykke

Tilbehør
BBZ02MPF Motor beskyttelsesfilter, BBZ123HD
Parkettmundstykke, VS06G 8/7/6-serien, BBZ124HD
Parkettmundstykke, VS06G 8/7/6-serien, BBZ156HF HEPA filter,
BBZ156UF UltraAllergy filter, BBZ16GALL Støvsugeposer, GALL,
BBZ41FGALL Støvsugeposer, GALL, BBZ42TB Turbomundstykke
møbler, BSG/BSN/BSD/BSA, BBZAFGALL Støvsugeposer, GALL,
BHZUMAT Tilbehør støvsuger

Nyd effektiv rengøring med Bosch Motor
teknologi made in Germany.
● 10 års motorgaranti
●

● *: Konstant høj ydeevne med Bosch Motor teknologi, fremstillet
i Tyskland

● Power Control: Optimalt resultat på all typer gulve med præcis
styrke regulering og brillant motor styrke

● Stilfuldt design: Trendy med mat teksur og farverig overflade.
● Ekstra lang ledning og 12 m aktionsradius for at mindske

antallet af skift af stikkontakt
● Med 4 liters støvsugerpose får du en reduceret

driftsomkostning pga. færre poseskift

Teknisk data
Nettovægt :  6,0  kg
Produktmål (HxBxD) :  265 x 300 x 450  mm
Bruttovægt :  7,6  kg
Dimension af pakket produkt :  315 x 395 x 595  mm
Produktmål (HxBxD) :  265 x 300 x 450  mm
Dimension af pakket produkt :  315 x 395 x 595  mm
Palledimensioner :  200.0 x 80.0 x 120.0
Standardantal enheder pr. palle :  24
Palledimensioner :  200.0 x 80.0 x 120.0
Standardantal enheder pr. palle :  24
EAN-kode :  4242005247400
Nettovægt :  6,0  kg
Bruttovægt :  7,6  kg
Frekvens :  50/60  Hz
Elementspænding :  220-240  V
Længde på elledning :  930,0  cm
Frekvens :  50/60  Hz
Stiktype :  Stik uden jord
Længde på elledning :  930,0  cm
Stiktype :  Stik uden jord
Lydniveau :  74  dB(A) re 1 pW
Medleveret tilbehør : 
1 x Fugemundstykke, 1 x Møbelmundstykke
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Serie 6, Støvsuger, Sort
BGB6X320

Nyd effektiv rengøring med Bosch Motor
teknologi made in Germany.

Ydeevne

- 10 års motorgaranti*: Konstant høj ydeevne med Bosch Motor
Technology - fremstillet i Tyskland

- PowerProtect System: for en jævn og god ydelse, selv når
posen bliver fyldt

- PowerProtect støvsugerpose sikrer en konstant høj ydelse
uanset om posen er tom eller fyldt. Det betyder færre
poseskift og lavere driftsomkostninger

- Få bedst ydelse, med op til 60% bedre sugeeffekt, ved brug af
PowerProtect støvsugerposer type G ALL

- Lydniveau: 74 dB

Hygiejne - filter & støvsugerpose

- Vaskbart hygienisk HEPA-filter: filtrerer bort alle partikler,
renser luften - perfekt for allergikere.

- Erstatningspose: Type G_A

Komfort

- SilentClean Premium mundstykke: Et ekstra stille mundstykke
udrustet med klicklås for ekstra støvoptagelse

- Mundstykke med bløde børster. Velegnet til skånsom
rengøring af parket

- Fuge- og møbelmundstykke

- Teleskoprør

- Ergo håndtag

- Støvpose volumen: 1X

- Aktionsradius: 12 m

- Automatisk ledningsoprul

- 4 styrehjul

- Elektronisk regulering af sugestyrke via drejeknap

- Indikator for udskiftning af støvsugerpose

- Parkering og opbevaringsholder

- Vægt 4.3 kg. uden rør, slange og mundstykke

Yderligere specifikationer

- BGB6X320, sort

- *Betingelserne for garantien findes på https://www.bosch-
home.com/motor-warranty/

- ***Sugeevne med delvis fyldt støvsugerpose (400 g) i
sammenlignet med Siemens/Bosch type G støvsugerpose
uden PowerProtect teknologi, testet i model BSGL5.../VSZ5
platformen

- Målinger og beregninger af værdier er baseret på Regulativ
(EU) No. 666/2013. Målinger og beregninger som ikke er
beskrevet i nærmere detaljer i dette regulativ, er udformet i
overensstemmelse med EN 60312-1:2013.
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