Stofzuigerzakken
s-bag
4 stofzuigerzakken
Eén standaard die overal op
past
50% langere levensduur
15% meer capaciteit
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S-bag® Classic Long Performance
Langdurigere prestaties, betere ﬁltratie
s-bag® is de universele stofzak voor alle Philips- en Electrolux-stofzuigers (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) met
zak. Let op het s-bag®-logo wanneer u vervangende zakken koopt. Gebruik van niet-originele zakken kan leiden
tot schade aan uw stofzuiger.
Eén standaardzak, wel zo gemakkelijk
Een universele standaardzak, een eenvoudige keuze
Betere prestaties en ﬁltering
50% langere levensduur dan traditionele papieren zakken
Filtert 99% van ﬁjnstof
TÜV-gecertiﬁceerd voor betrouwbare resultaten
Topkwaliteit en hygiëne
Eenvoudig te verwijderen dankzij het hygiënische sluitsysteem
Zeer bestendig synthetisch materiaal, geproduceerd in Zweden

Stofzuigerzakken
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Kenmerken

Speciﬁcaties

Universele standaardzak

De originele Philips s-bag® kan worden
gebruikt voor alle stofzuigers met stofzak van
Philips en de Electrolux Groep (Electrolux,
AEG, Volta, Tornado). Nooit meer eindeloos
zoeken naar een stofzak, let gewoon op het s-

gewone papieren zak, zodat u geen last meer
hebt van rondzwevende stofdeeltjes, zoals
allergenen.

Accessoirespeciﬁcaties
Aantal stofzakken: 4
Materiaal stofzak: Synthetisch, 4-laags

TÜV-gecertiﬁceerd

Geschikt voor
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
PerformerPro: FC9180 - FC9199
Performer Expert: FC8720 - FC8728
Performer Silent: FC8741, FC8743, FC8745,
FC8779 - FC8786
Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,
FC8941 - FC8957

bag®-logo.

De Philips S-bag® Classic Long Performance is
onafhankelijk getest en gecertiﬁceerd door de
TÜV Rheinland Group.

Uitstekende prestaties

Hygiënisch sluitsysteem

De S-bag® Classic Long Performance gaat
50% langer mee dan traditionele papieren
zakken. Het speciale synthetische materiaal
van de zak en de 15% grotere capaciteit zorgen
voor een optimale airﬂow, zodat de zuigkracht
van uw reiniger langer behouden blijft.

Dankzij het gepatenteerde sluitsysteem van de
Philips s-bag® is de zak eenvoudig en
hygiënisch te verwijderen, terwijl het
opgezogen stof binnenin opgesloten blijft.
Zeer bestendig materiaal

Hoge ﬁltercapaciteit

Het synthetische materiaal van deze
stofzuigerzak ﬁltert tot 99% aan stofdeeltjes.
Lucht wordt eﬃciënter geﬁlterd dan bij een

De S-bag® Classic Long Performance is
gemaakt van een zeer bestendig synthetisch
materiaal, geproduceerd in Zweden.
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