
 

 

Philips s-bag
wegwerpstofzak

3 s-bags
100% herbruikbare zak
TÜV-gecertificeerd
Hygiënisch sluitsysteem

FC8020/01
100% natuurlijk, 100% prestaties

Stofzuiger voor zuinigere resultaten
De milieuvriendelijke FC8020/01-s-bag® van Philips met de superieure prestaties die u 
gewend bent. De s-bag® GREEN is speciaal bestemd voor cilinderstofzuigers van Philips 
en de Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, Zanussi, AEG-Electrolux).

100% natuurlijk
• 100% herbruikbaar materiaal voor een beter milieu
• Gerecycled karton, natuurlijk afbreekbaar
• Natuurlijk rubber voor een betere recycling

Uitzonderlijke prestaties
• TÜV-gecertificeerd voor betrouwbare resultaten
• Langdurige zuigkracht voor grondiger schoonmaken
• Hoge weerstand voor krachtiger schoonmaken

Eén standaardzak, wel zo gemakkelijk
• Een universele standaardzak, een eenvoudige keuze
• Eenvoudig te verwijderen dankzij het hygiënische sluitsysteem



 TÜV-gecertificeerd

De s-bag Green is onafhankelijk getest en 
gecertificeerd door TÜV Rheinland Group. De zak 
heeft een bewezen 50% langere levensduur 
vergeleken met gewone papieren stofzakken, dankzij 
de 4-laagse filtering.

Universele standaardzak

De Philips s-bag kan voor alle stofzuigers met zak van 
Philips en de Electrolux Groep (Electrolux, Volta, 
Tornado en AEG-Electrolux) worden gebruikt. 
Nooit meer eindeloos zoeken naar een stofzak 
dankzij de s-bag.

Hygiënisch sluitsysteem

Dankzij het gepatenteerde sluitsysteem van de 
Philips s-bag® is de zak eenvoudig en hygiënisch te 
verwijderen, terwijl het opgezogen stof binnenin 
opgesloten blijft.
FC8020/01
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Accessoirespecificaties
• Aantal stofzakken: 3

Geschikt voor
• 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 Groep: AEG-stofzuigers met zak, 

Electrolux-stofzuigers met zak, Tornado-
stofzuigers met zak, Zanussi-stofzuigers met zak

•

Specificaties
Wegwerpstofzak
3 s-bags 100% herbruikbare zak, TÜV-gecertificeerd, Hygiënisch sluitsysteem

http://www.philips.com

