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5 worków na kurz

Jeden standard dla wszystkich

Worek papierowy

Higieniczne zamknięcie
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Worek s-bag® Classic

Filtrowanie 95% drobnych cząst. kurzu

s-bag® to uniwersalny worek na kurz do wszystkich odkurzaczy workowych Philips i Electrolux (Electrolux, Volta,

Tornado, AEG). Kupując worki na wymianę, szukaj logo s-bag®. Korzystanie z nieoryginalnych worków może

doprowadzić do uszkodzenia odkurzacza.

Jeden standard — żadnych kłopotów

Uniwersalny standard ułatwia wybór

Lepsza wydajność i filtracja

Filtrowanie 95% drobnych cząst. kurzu

Wyjątkowy sposób składania zapewnia wyjątkową wytrzymałość

Higieniczne rozwiązanie

Higieniczne zamknięcie umożliwia łatwe wyrzucanie worka



Worki do odkurzaczy FC8019/01

Zalety Dane techniczne

Uniwersalny standard

Oryginalny worek Philips s-bag® może być

używany we wszystkich odkurzaczach

workowych Philips i Electrolux Group

(Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Zapomnij o

wiecznych problemach ze znalezieniem worka

do odkurzacza — po prostu szukaj logo s-bag®.

Dobra filtracja

s-bag® Classic to wysokiej jakości papierowy

worek, który filtruje ponad 95% kurzu i innych

cząsteczek, dzięki czemu jest skuteczniejszy

niż zwykłe papierowe worki do odkurzaczy.

Wyjątkowy sposób składania

Dzięki specjalnemu sposobowi składania

worek s-bag® Classic nie pęka w wyniku

silnego ssania. Jego papier wytrzymuje

zasysanie twardych przedmiotów podczas

odkurzania.

Higieniczne zamknięcie

Opatentowany system zamknięcia worka s-

bag® firmy Philips umożliwia łatwe i czyste

wyrzucenie worka bez rozsypywania

zebranego w nim brudu.

Dane techniczne akcesoriów

Liczba worków na kurz: 5

Materiał worka na kurz: 2-warstwowy papier

Przeznaczone dla modeli

PowerLife: FC8320 – FC8329, FC8450–

FC8459

PowerGo z serii 2000: FC8240 – FC8246,

FC8293 – FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact z serii 3000: FC8366 –

FC8367, FC8370 – FC8379, FC8383 –

FC8389

Performer Active z serii 5000: FC8563,

FC8574 – FC8579, FC8584 – FC8589

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150–

FC9179
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