
RUČNÍ AKU VYSAVAČ  
BHHV520BFP 

 

POUŽITÍ: 
Suché vysávání prachu a všech typů nečistot v domácnosti a v 
automobilu včetně prachu, špíny, chlupů domácích zvířat, drobků a 
zbytků jídel. Vhodný pro každodenní úklid majitelů domácích mazlíčků 
díky hlavici na čalounění s pryžovým turbo kartáčem určeným pro 
vysávání zvířecích chlupů. 
  
VLASTNOSTI: 
Kompaktní a praktická konstrukce, ergonomický design. Velmi snadné 
vyprázdnění prachové nádoby stiskem jediného tlačítka, přičemž uživatel 
vůbec nepřijde do styku s nečistotami. Děrovaný plastový předfiltr a 
omyvatelný prachový filtr z netkané textilie pro maximální filtraci prachu 
a dlouhou životnost. Ergonomie čištění filtru a předfiltru s důrazem na 
snadné čištění a minimalizaci kontaktu s nečistotami. Díky dlouhé 
výsuvné hubici možnost snadného použití pro úklid podlahy v předklonu. 
Díky úzké výsuvné hubici možnost vysávání obtížně přístupných míst. 
Stabilní základna pro snadné postavení. Díky indikátoru stavu nabití aku 
baterie máte přehled o potřebě nabití aku baterie. Nabíjecí základna s 
možností postavení nebo připevnění na stěnu pro snadné nabíjení. 

Ruční aku vysavač Dustbuster Lithium PET 18V/2,0Ah Li-Ion 
36Wh/35AW s hlavicí pro vysávání zvířecích chlupů z čalounění 
s pryžovým turbo kartáčem, senzor zaplnění filtru, doba chodu až 
21 min., prachová nádoba 700ml, 2 stupně výkonu sání, snadné 
vyprázdnění prachové nádoby stiskem tlačítka a vyjmutí prachového 
filtru bez kontaktu s nečistotami, děrovaný plastový předfiltr 
a omyvatelný prachový filtr z netkané textilie, perlěťová barva tmavě 
šedá/fialová/stříbrná, LED indikátor stavu nabití akumulátoru na 
rukojeti vysavače, indikátor zaplnění filtru, výsuvná hubice (prodloužení 
o 19,7cm), nabíjecí základna pro postavení na stůl nebo pro upevnění 
na zeď 400mA (5h), hmotnost 1,25/1,55kg 

Technické údaje: 

Napájecí napětí: 18 V 

Kapacita a typ aku baterie: 2,0 Ah Li-Ion 

Celkový výkon aku baterie: 36 Wh 

Sací výkon: 35 / 15 AW 

Počet stupňů sacího výkonu: 2 

Doba chodu na plně nabitou aku baterii: 12 / 21 min. 

Objem prachové nádoby: 700 ml 

Vyklopení víka prachové nádoby stiskem tlačítka: ano  

Děrovaný plastový předfiltr: ano 

Omyvatelný prachový filtr z netkané textilie: ano 

Indikátor stavu nabití aku baterie: ano 

Indikátor zaplnění filtru: ano 

Indikátor nabíjení: ano 

Výsuvná hubice: ano, prodloužení o 19,7 cm 

Nabíjecí základna: ano, s možností postavení nebo 

Nabíjecí proud a doba nabíjení: 400 mA / 5 h 

Délka přívodního kabelu nabíjecí základny: 170 cm 

Vyjímatelná doplňková hlavice na čalounění: ano 

Šířka doplňkové hlavice na čalounění: 14 cm 

Pryžový turbo kartáč s univerzálním profilem  vhodný 

Snadno vyjímatelný turbo kartáč: ano 

Hmotnost vysavače bez hlavice na čalounění: 1,25 kg 

Hmotnost vysavače s hlavicí na čalounění: 1,55 kg 

Rozměry odloženého vysavače na nabíjecí základně 

Balení: kartonová krabice 

Rozměry kartonové krabice (ŠxHxV): 20 x 16,5 x 40 cm  

Celková hmotnost balení: 2,2 kg 

Hlučnost vysavače: 75 / 79 dB(A) 

EAN: 5035048712825 

Příslušenství:  

• nabíjecí základna 

• vyjímatelná doplňková hubice na čalounění s 
turbokartáčem 

• 2 x hmoždinky (5 x 22 mm) + 2x vruty (3,5 x 25mm) 
pro připevnění nabíjecí základny na stěnu 

   36 AW Nabíjecí 
základna 

Kartonová 
krabice 

Aku 18 V 
2,0 Ah Li-Ion 


