
Stofzuigerzakken

s-bag

 
16 stofzuigerzakken + 2 filters

Eén standaard die overal op
past

80% langere levensduur

 

FC8021/04 Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter

wereld

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

Filtert 99% van fijnstof

50% langere levensduur dan traditionele papieren zakken

TÜV-gecertificeerd voor betrouwbare resultaten

Topkwaliteit en hygiëne

Zeer bestendig synthetisch materiaal, geproduceerd in Zweden

Eenvoudig te verwijderen dankzij het hygiënische sluitsysteem



Stofzuigerzakken FC8021/04

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-

bag®-logo.

Hoge filtercapaciteit

Het synthetische materiaal van deze

stofzuigerzak filtert tot 99% aan stofdeeltjes.

Lucht wordt efficiënter gefilterd dan bij een

gewone papieren zak, zodat u geen last meer

hebt van rondzwevende stofdeeltjes, zoals

allergenen.

Zeer bestendig materiaal

De S-bag® Classic Long Performance is

gemaakt van een zeer bestendig synthetisch

materiaal, geproduceerd in Zweden.

Hygiënisch sluitsysteem

Dankzij het gepatenteerde sluitsysteem van de

Philips s-bag® is de zak eenvoudig en

hygiënisch te verwijderen, terwijl het

opgezogen stof binnenin opgesloten blijft.

Uitstekende prestaties

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.

TÜV-gecertificeerd

De Philips S-bag® Classic Long Performance is

onafhankelijk getest en gecertificeerd door de

TÜV Rheinland Group.

Accessoirespecificaties

Aantal stofzakken: 16

Aantal motorfilters: 2

Aantal AFS-filters: 4

Materiaal stofzak: Synthetisch, 4-laags

Geschikt voor

AirStar: FC8220 - FC8229

City-Line: FC8400 - FC8439

EasyLife: FC8130 - FC8139

Expression: FC8600 - FC8629

HomeHero: FC8910 - FC8919

Impact: FC8350 - FC8399

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

Electrolux Groep: Electrolux-stofzuigers met

zak, Tornado-stofzuigers met zak, Zanussi-

stofzuigers met zak
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