Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2018, Listopad 29)
PowerPro Sada filtrů pro vysavače
• 1x protialergický filtr
• 1x omyvatelný motorový filtr
• 1x omyvatelný pěnový filtr

FC8010/01

Sada náhradních protialergických filtrů
PowerPro Compact*
Originální náhradní filtry společnosti Philips
Sada náhradních protialergických filtrů kompatibilní s řadou Philips PowerPro Compact a PowerPro City*. Sada obsahuje výstupní
filtr a filtr motoru, které doporučujeme vyměnit jednou ročně.
Výhody

Originální příslušenství Philips
• Protialergický výstupní filtr pro vynikající filtraci
• Omyvatelný motorový vstupní filtr

• Omyvatelný motorový pěnový filtr

Vlastnosti
Protialergický výstupní filtr

Omyvatelný motorový pěnový filtr

Sada obsahuje jeden protialergický výstupní filtr. Filtr zachycuje i ten
nejjemnější prach, než se vzduch vrátí zpět do místnosti. Výsledkem je
domácnost s čistým vzduchem bez prachu. Doporučuje se měnit filtr jednou
za rok.

Sada obsahuje jeden motorový vstupní filtr (pěnový). Tento filtr zajišťuje
dodatečnou ochranu motoru a měl by být umístěn vedle omyvatelného
motorového filtru. Filtr lze omývat a doporučuje se měnit jej jednou za rok.

Omyvatelný motorový filtr

Sada obsahuje jeden omyvatelný motorový filtr. Ten zajišťuje vysokou úroveň
filtrace a zabraňuje, aby se do motoru dostal jemný prach a poškodil jej. Filtr
lze omývat a doporučuje se měnit jej jednou za rok.

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Obsah
Protialergický
výstupní filtr
Omyvatelný motorový pěnový filtr
Omyvatelný motorový vstupní filtr

Čistá hmotnost
Hrubá hmotnost
EAN
Počet zahrnutých
výrobků
Země původu
Kód harmonizovaných systémů

1x
1x
1x

Vhodné pro
PowerPro Compact/
PowerPro City

CN
850870

Vnější obal

FC9328 - FC9334
FC9349 - FC9353
FC9515
FC9516

Délka
Šířka
Výška
Hrubá hmotnost
EAN
Počet spotřebitelských balení

Rozměry balení
Výška
Šířka
Hloubka

0,14 kg
0,20 kg
08710103794356
1

16,00 cm
5,50 cm
16,50 cm

30,00 cm
17,00 cm
22,00 cm
1,50 kg
18710103794353
5

* Kompatibilní s následujícími řadami výrobků Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516
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