
 

 

Philips s-bag
engangsstøvpose

3 s-bag
100 % genbrugelig pose
TÜV-certificeret
Hygiejnisk lukkemekanisme

FC8020/01
100 % naturlig 100 % ydeevne

Støvsuger til miljørigtig støvsugning
Miljøvenlige Philips s-bag® FC8020/01 med den ydeevne, du er vant til. S-bag® GREEN 
er designet til at passe til cylinderstøvsugerne fra Philips og Electrolux Group (Electrolux, 
Volta, Tornado, Zanussi, AEG-Electrolux).

100 % naturlig
• 100 % fornyelige kilder for et bedre miljø
• Genanvendt pap sikrer naturlig nedbrydning
• Naturgummi for bedre genanvendelse

Enestående ydeevne
• TÜV-certificeret for pålidelige resultater
• Længerevarende sugestyrke giver bedre rengøring
• Stor modstandsdygtighed giver mere effektiv rengøring

Én standard, intet bøvl
• En universel standard gør valget nemt
• Hygiejnisk lukkemekanisme til nem bortskaffelse



 TÜV-certificeret

Philips s-bag Green er blevet testet og godkendt af 
den uafhængige instans TÜV Rheinland Group. Det 
er bevist, at den har en 50 % længere levetid 
sammenlignet med almindelige støvposer i papir 
takket være dens 4-lags filtrering.

Universel standard

Philips s-bag kan anvendes til alle støvsugere med 
pose fra Philips og Electrolux Koncernen (Electrolux, 
Volta, Tornado, og AEG-Electrolux). Undgå 
besværet ved lang tids søgen efter en støvpose ved 
ganske enkelt at vælge s-bag.

Hygiejnisk lukkemekanisme

Den patenterede lukkemekanisme i Philips s-bag® 
gør den nem at bortskaffe, uden at det opsamlede 
støv og snavs slipper ud af posen.
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Specifikationer for tilbehør
• Antal støvposer: 3

Velegnet til
• AirStar: FC8220 - FC8229
• City Line: FC8400 - FC8439, HR8368 - HR8378
• EasyLife: FC8130 - FC8139
• Expression: FC8600 - FC8629, HR8300 - HR8349
• HomeHero: FC8910 - FC8919
• Impact: FC8350 - FC8399, HR8350 - HR8367
• Jewel: FC9050 - FC9079
• Mobilo: FC8500 - FC8579

• Performer: FC9150 - FC9179
• PowerLife: FC8450 - FC8459
• SilentStar: FC9300 - FC9319
• SmallStar: FC8230 - FC8260
• Specialist: FC9100 - FC9139
• Studio(Power): FC9080 - FC9089
• Universe: FC9000 - FC9029
• ...: FC8200 - FC8219
• Electrolux Koncernen: AEG-støvsugere med pose, 

Electrolux-støvsugere med pose, Tornado-
støvsugere med pose, Zanussi-støvsugere med 
pose
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