
 

 

Philips s-bag
dammsugarpåse

3 s-påse
100 % återvinningsbar påse
TÜV-certifierad
Hygieniskt förslutningssystem

FC8020/01
100 % naturlig, 100 % prestanda

Dammsugare för ett mer miljövänligt resultat
Miljövänliga Philips s-bag® FC8020/01 med den prestanda du är van vid. s-bag® GREEN 
är utformad för att passa cylinderdammsugare från Philips och Electrolux-gruppen 
(Electrolux, Volta, Tornado, Zanussi, AEG-Electrolux).

100 % naturlig
• 100 % förnyelsebart material för en bättre miljö
• Återvunnen kartong för en naturlig nedbrytning
• Naturligt gummi för bättre återvinning

Enastående prestanda
• TÜV-certifierad för pålitliga resultat
• Sugkraft som varar längre för en bättre rengöring
• Högt motstånd för kraftfullare rengöring

En standard, inget krångel
• Enkla val tack vare en universell standard
• Hygieniskt förslutningssystem för enkel kassering



 TÜV-certifierad

Philips s-bag Green är oberoende testad och 
certifierad av TÜV Rheinland Group. Den har 50 % 
längre livslängd jämfört med vanliga dammsugarpåsar 
av papper tack vare filtreringen i 4 lager.

Universell standard

Philips s-bag kan användas i alla påsförsedda 
dammsugare från Philips och Electrolux Group 
(Electrolux, Volta, Tornado och AEG-Electrolux). 
Slipp krånglet med att leta efter rätt dammsugarpåse, 
välj s-bag.

Hygieniskt förslutningssystem

Philips s-bags® patenterade förslutningssystem gör 
att du enkelt kan slänga påsen utan att spilla ut 
dammet inuti.
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Specifikationer för tillbehör
• Antal dammsugarpåsar: 3

Passar för
• 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 Group: AEG-dammsugare med påse, 

Electrolux-dammsugare med påse, Tornado-
dammsugare med påse, Zanussi-dammsugare med 
påse
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