
Saci pentru
aspirator

s-bag

 
4 saci de praf

Mărime standard

Durată de viaţă cu 50% mai
mare

Capacitate mai mare cu 15%

 

FC8021/03

s-bag® Classic Long Performance

Performanţe mai îndelungate, filtrare mai bună

s-bag® este sacul de praf universal pentru toate aspiratoarele Philips şi Electrolux

(Electrolux, AEG, Volta, Tornado) cu sac. Când cumperi saci de schimb, caută sigla

s-bag®. Utilizarea de saci neoriginali poate deteriora aspiratorul.

Un singur standard, fără bătăi de cap

Un standard universal pentru o alegere simplă

Performanţă şi filtrare mai bune

Durată de viaţă cu 50% mai lungă decât sacii tradiţionali din hârtie

Filtrează 99% din praful fin

Certificat de TÜV pentru rezultate de încredere

Calitate şi igienă superioare

Sistem de închidere igienic pentru debarasare simplă

Material sintetic deosebit de rezistent, fabricat în Suedia



Saci pentru aspirator FC8021/03

Repere Specificaţii

Standard universal

Sacul original Philips s-bag® poate fi utilizat

pentru toate aspiratoarele cu sac produse de

Philips şi Grupul Electrolux (Electrolux, AEG,

Volta, Tornado). Uită de grija căutării

interminabile a unui sac de praf şi caută doar

sigla s-bag®.

Performanţă de durată

s-bag® Classic Long Performance durează cu

50% mai mult decât sacii tradiţionali din hârtie.

Materialul sintetic special al sacului şi

capacitatea cu 15% mai mare garantează un

flux de aer optim pentru a menţine capacitatea

de aspirare a aspiratorului pentru o durată mai

lungă.

Capacitate mare de filtrare

Materialul sintetic al acestui sac de aspirator

filtrează praful şi particulele în proporţie de

până la 99%. Filtrează aerul mai eficient decât

un sac de hârtie normal şi te ajută să cureţi

particulele din aer, cum ar fi alergenii.

Certificat de TÜV

Philips s-bag® Classic Long Performance a fost

testat şi certificat în mod independent de TÜV

Rheinland Group.

Sistem de închidere igienic

Sistemul patentat de închidere al sacului

Philips s-bag® permite debarasarea simplă şi

curată, fără a vărsa murdăria din interior.

Material deosebit de rezistent

s-bag® Classic Long Performance este

confecţionat din material sintetic deosebit de

rezistent, fabricat în Suedia.

Specificaţii accesorii

Număr de saci: 4

Materialul sacului de praf: Sintetic, 4 straturi

Adecvat pentru

PowerLife: FC8320 - FC8329, FC8450 -

FC8459

Seria 2000, PowerGo: FC8240 - FC8246,

FC8293 - FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Seria 3000, Performer Compact: FC8366 -

FC8367, FC8370 - FC8379, FC8383 - FC8389,

XD3000, XD3010, XD3030, XD3100,

XD3110, XD3112, XD3140

Seria 5000, PerformerActive: FC8563,

FC8574 - FC8579, FC8584 - FC8589

Jewel: FC9050 - FC9079

Performer: FC8680 - FC8682, FC9150 -

FC9179

PerformerPro: FC9180 - FC9199

Performer Expert: FC8720 - FC8728

Seria 7000, Performer Silent: FC8741,

FC8743,

FC8745, FC8779 - FC8786

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925,

FC8941 - FC8957
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