
Vrecká do
vysávačov

s-bag

 
5 vreciek na prach

Jeden štandard pre všetky

Papierové vrecko

Hygienický systém uzatvorenia

 
FC8019/01

Vrecko s-bag® Classic

Odfiltruje 95 % jemného prachu

Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností Philips a Electrolux

(Electrolux, Volta, Tornado, AEG), ktoré používajú vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho vyhľadajte

logo s-bag®. Používanie neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.

Jeden štandard, žiadne problémy

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Lepší výkon a filtrácia

Odfiltruje 95 % jemného prachu

Jedinečné skladanie pre výkon a odolnosť

Zážitok z čistoty

Hygienický systém uzatvorenia pre ľahké vyhodenie použitého vrecka



Vrecká do vysávačov FC8019/01

Hlavné prvky Technické údaje

Univerzálny štandard

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti

Philips možno použiť pre všetky vysávače od

spoločností Philips a Electrolux (Electrolux,

Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré

používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu

otravnému hľadaniu toho správneho vrecka –

jednoducho nájdite logo s-bag®.

Dobrá filtrácia

Vrecko s-bag® Classic je kvalitné papierové

vrecko, ktoré odfiltruje viac ako 95 % prachu a

čiastočiek, čo z neho robí účinnejšie vrecko ako

bežné papierové vrecko do vysávača.

Jedinečné skladanie

Vďaka jedinečnému systému skladania vrecko

s-bag® Classic nepraskne ani pri vysokom

sacom výkone a papier sa nepretrhne ani pri

nasatí tvrdých predmetov počas vysávania.

Hygienický systém uzatvorenia

Patentovaný systém uzatvárania vrecka Philips

s-bag® umožňuje jednoduché a čisté

vyhodenie, bez úniku nečistôt, ktoré sú vo

vrecku.

Špecifikácie príslušenstva

Počet vreciek na prach: 5

Materiál vrecka na prach: Papier, 2-vrstvový

Vhodné pre

PowerLife: FC8320 – FC8329, FC8450 –

FC8459

PowerGo: FC8240 – FC8246, FC8293 –

 FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Performer Compact: FC8366 – FC8367,

FC8370 – FC8379, FC8383 – FC8389

PerformerActive: FC8563, FC8574 – FC8579,

FC8584 – FC8589

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 –

 FC9179
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