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BGA 45 Επαναφορτιζόμενος φυσητήρας
Εύχρηστος φυσητήρας με ενσωματωμένη
μπαταρία

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθάρισμα μικρών
εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, ενσωματωμένη μπαταρία
με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, στήριγμα τοίχου με λειτουργία
φόρτισης για πρακτική φύλαξη και ταυτόχρονη φόρτιση του
μηχανήματος. Βάρος 2,0 kg. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 210 / 300
λεπτά (80 % / 100 % αντίστοιχα).

Μοντέλο Τιμή

BGA 45 
45130115900

139,00 €
(περιλ. ΦΠΑ 24%)
Χρεώσεις αποστολής &
Αντικαταβολής

   



Τεχνικές λεπτομέρειες

Χαρακτηριστικά

Φυτώρια Αντεμισάρη
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 209
173 43 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
GR
Tel: 210-9761024

   



Τεχνολογία μπαταρίας Ιόντων λιθίου

Μέγιστη παροχή αέρα m³/h 500

Στάθμη ηχοπίεσης dB(A) 76

Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 87

Βάρος kg 2,2

Δονήσεις, δεξιά m/s2 3,2

Ταχύτητα αέρα m/s 38

Μέγιστη ταχύτητα αέρα m/s 44

Χρόνος λειτουργίας λεπτά έως 10

 Χωρίς σωλήνα αέρα / μπεκ
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2.5 dB (A)
 Με μπαταρία
 Συντελεστής Κ κατά την οδηγία 2006/42/EC = 2m / s ²
 Ο χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογη τη χρήση
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https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/shipping/
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 Δέσμευση προϊόντων

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και ελάτε από το κατάστημα μας για την παραλαβή

 Κάντε την αγορά σας διαδικτυακά, και θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας

 Προσωπική παράδοση

Βασικός εξοπλισμός
Κλειδί ενεργοποίησης
Η χρήση της συσκευής είναι δυνατή μόνο με το κλειδί ενεργοποίησης. Όταν το κλειδί έχει αφαιρεθεί, η συσκευή για την προστασία από
ακούσια λειτουργία απενεργοποιείται. Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται με ασφάλεια.

Μαλακή λαβή
Χάρη στον έλεγχο με τα δύο χέρια και τη μαλακή λαβή με κλειδαριά μοχλού, ο χρήστης έχει το μηχάνημα πάντα υπό έλεγχο.

Συμπαγές και εργονομικό
Ιδανικά ισορροπημένος φυσητήρας. Καλό κράτημα στα χέρια. Με εργονομικό σχεδιασμό που δημιουργεί ένα υψηλό αίσθημα ελευθερίας
κινήσεων.

Ένδειξη επιπέδου φόρτισης
Το υπόλοιπο εργασίας ή χρόνος φόρτισης μπορεί να διαβαστεί ανά πάσα στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού. Τέσσερα LED φωτάκια σε
πράσινο ή κόκκινο δείχνουν την κατάσταση φόρτισης ή δυσλειτουργίες.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να δεσμευτούν διαδικτυακά χωρίς υποχρέωση προπληρωμής, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας.
Εδώ μπορούμε θα σας προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ
σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να παραληφθούν απο το κατάστημα μας. Εδώ μπορούμε να σας
προσφέρουμε προσωπικές συμβουλές και επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς,
σας παρέχουμε εκτεταμένες οδηγίες αναφορικά με τον σωστό χειρισμό.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας αποσταλλούν στην διεύθυνση που επιθυμείτε. Τα κόστη αποστολής
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων.

Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν διαδικτυακά, και να σας παραδοθούν προσωπικά στην διεύθυνση παράδοσης που έχετε
υποδείξει. Καθώς η ασφάλεια σας είναι πολύ σημαντική για εμάς, σας παρέχουμε με αυτό τον τρόπο, χρήσιμες και εκτενείς προσωπικές
οδηγίες για έναν ασφαλή χειρισμό. Το κόστη μεταφοράς δεν περιλαμβάνονται στις τιμές των προϊόντων. πατήστε εδώ για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με την δυνατότητα προσωπικής παράδοσης της παραγγελίας σας

https://antemisaris.stihl-shop.gr/el-gr/p/personaldelivery/

