
 

Philips s-bag
coletor de sujeira 
descartável

Classic - Long performance

FC8021/04
Um dos coletores de sujeira mais vendidos no mundo
Desempenho mais duradouro, melhor filtragem
s-bag é o coletor de sujeira descartável original projetado para todos os aspiradores de 
pó com cilindro da Philips e do Grupo Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-
Electrolux). Visite www.s-bag.com para obter informações adicionais.

Agora ficou fácil encontrar o coletor de sujeira correto
• s-bag é o coletor de sujeira descartável padrão

Vida útil até 50% mais longa (aprovado pelo TÜV)
• O material sintético de quatro camadas evita obstruções

O melhor desempenho possível do coletor de sujeira
• Coletor sintético de sujeira para melhor desempenho e filtragem

Descarte higiênico do coletor de sujeira
• Sistema de fechamento especial
 



 s-bag

s-bag é o coletor de sujeira descartável padrão 
amplamente disponível e facilmente reconhecido 
pelo seu logotipo. É adequado para aspiradores de 
pó com coletor da Philips, Electrolux, AEG, Volta e 
Tornado.

Material sintético de quatro camadas

Graças ao material que não causa obstrução, o 
desempenho de limpeza do s-bag Classic - Long 
Performance é 50% maior do que um coletor de 
sujeira padrão.

Sistema de fechamento especial

Nenhum contato com a poeira graças ao sistema de 
fechamento patenteado.
FC8021/04

Destaques
FC8399, HR8300 - HR8349, FC8600 - FC8649, • Número de filtros motores: 2
•

Especificações gerais
• Número de coletores de sujeira: 16
• Coletores de sujeira descartáveis para: FC9100 - 

FC9199, FC9000 - FC9099, HR8368 - HR8378, 
FC8400 - FC8499, HR8500 - HR 8599, FC8380 - 

FC8200 - FC8219, Aspiradores de pó com coletor 
Electrolux, Aspiradores de pó com coletor AEG, 
Aspiradores de pó com coletor Tornado, 
Aspiradores de pó com coletor Volta

• Número de filtros AFS: 4
Especificações
Coletor de sujeira descartável
Classic - Long performance  
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