
Vrecká do
vysávačov

s-bag

 
4 vrecká na prach

Jeden štandard pre všetky

O 50 % dlhšia životnosť

Kapacita vyššia o 15 %

 

FC8021/03 Vrecko s-bag® Classic Long Performance

Dlhší výkon a lepšia filtrácia

Vrecko s-bag® predstavuje univerzálne vrecko pre všetky vysávače od spoločností

Philips a Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré používajú

vrecká. Pri kúpe náhradných vreciek jednoducho vyhľadajte logo s-bag®.

Používanie neoriginálnych vreciek môže poškodiť váš vysávač.

Jeden štandard, žiadne problémy

Univerzálny štandard umožní jednoduchý výber

Lepší výkon a filtrácia

O 50 % dlhšia životnosť ako pri tradičných papierových vreckách

Odfiltruje 99 % jemného prachu

Certifikácia TÜV pre overené výsledky

Najvyššia kvalita a hygiena

Hygienický systém uzatvorenia pre ľahké vyhodenie použitého vrecka

Vysoko odolný syntetický materiál vyrobený vo Švédsku



Vrecká do vysávačov FC8021/03

Hlavné prvky Technické údaje

Univerzálny štandard

Originálne vrecko s-bag® od spoločnosti

Philips možno použiť pre všetky vysávače od

spoločností Philips a Electrolux (Electrolux,

Volta, Tornado, AEG-Electrolux), ktoré

používajú vrecká. Vyhnite sa neustálemu

otravnému hľadaniu toho správneho vrecka –

jednoducho nájdite logo s-bag®.

Dlhodobý výkon

Vrecko s-bag® Classic Long Performance vydrží

o 50 % dlhšie ako tradičné papierové vrecká.

Špeciálny syntetický materiál vrecka a

o 15 % vyššia kapacita zaisťujú optimálny prúd

vzduchu na dlhšie udržanie sacieho výkonu

vášho vysávača.

Veľká filtračná kapacita

Syntetický materiál tohto vrecka do vysávačov

odfiltruje až 99 % prachu a častíc. Vzduch

filtruje účinnejšie ako obyčajné papierové

vrecko a pomáha odstrániť častice nesené

vzduchom, ako sú napríklad alergény.

Certifikácia TÜV

Vrecko Philips s-bag® Classic Long

Performance bolo nezávisle testované a

certifikované spoločnosťou TÜV Rheinland

Group.

Hygienický systém uzatvorenia

Patentovaný systém uzatvárania vrecka Philips

s-bag® umožňuje jednoduché a čisté

vyhodenie, bez úniku nečistôt, ktoré sú vo

vrecku.

Vysoko odolný materiál

Vrecko s-bag® Classic Long Performance je

vyrobené z vysoko odolného syntetického

materiálu, ktorý sa vyrába vo Švédsku.

Špecifikácie príslušenstva

Počet vreciek na prach: 4

Materiál vrecka na prach: Syntetický, 4-

vrstvový

Vhodné pre

PowerLife: FC8320 – FC8329, FC8450 –

FC8459

Séria 2000, PowerGo: FC8240 – FC8246,

FC8293 – FC8296, FC8250, FC8253, FC8289

Séria 3000, Performer Compact: FC8366 –

FC8367, FC8370 – FC8379, FC8383 –

FC8389, XD3000, XD3010, XD3030,

XD3100, XD3110, XD3112, XD3140

Séria 5000, PerformerActive: FC8563,

FC8574 – FC8579, FC8584 – FC8589

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC8680 – FC8682, FC9150 –

 FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

Performer Expert: FC8720 – FC8728

Séria 7000, Performer Silent: FC8741,

FC8743,

FC8745, FC8779 – FC8786

Performer Ultimate: FC8921 – FC8925,

FC8941 – FC8957
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