
Торби за

прахосмукачки

s-bag

  8 x торбички за прах

Един стандарт за всички

50% по-дълъг живот

 
FC8021/09

Вероятно най-продаваната торба за прах в света
По-дълга работа, по-добро филтриране

s-bag® е универсалната торбичка за прах за всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux (Electrolux, AEG, Volta,

Tornado). Когато закупувате торбички за смяна, просто потърсете логото на s-bag®. Използването на неоригинални

торбички може да повреди прахосмукачката ви.

Един стандарт, без проблеми

Универсален стандарт за лесен избор

По-добра ефективност и филтриране

Филтрира 99% от финия прах

50% по-дълъг живот от традиционните хартиени торби

Сертифицирано от TÜV за надеждност при работа

Водещо качество и хигиена

Високо устойчив синтетичен материал, направен в Швеция

Хигиенична система за затваряне за лесно изхвърляне
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Универсален стандарт

Оригиналната Philips s-bag® може да се използва за

всички прахосмукачки с торбичка Philips и Electrolux

Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Забравете за

досадното безкрайно търсене на торбичка за прах,

просто потърсете логото на s-bag®.

Висок капацитет за филтриране

Синтетичният материал на тази торбичка за прах

филтрира до 99% от праха и частиците. Той

филтрира въздуха по-ефективно от нормалната

хартиена торбичка и ви помага да се избавите от

пренасяните по въздуха частици, като алергени.

Високо устойчив материал

Long Performance s-bag® Classic е направена от

високо устойчив синтетичен материал, произведен в

Швеция.

Хигиенична система за затваряне

Патентованата система за затваряне на торбата

Philips s-bag® позволява лесно и чисто изхвърляне,

без разпиляване на уловения прах.

Дълготрайна ефективност

s-bag® Classic Long Performance издържа 50% по-

дълго от традиционните хартиени торби.

Специалният синтетичен материал на торбата и с

15% по-голямата вместимост гарантират отлична

въздушна струя за поддържане на силата на

всмукване на вашата прахосмукачка за по-дълго време.

Сертифицирано от TÜV

Philips Long Performance s-bag® Classic е

самостоятелно изпитана и сертифицирана от TÜV

Rheinland Group.

Подходящо за

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 Group:

Прахосмукачки с торба Electrolux, Прахосмукачки с

торба Tornado, Прахосмукачки с торба Zanussi

Данни за принадлежностите

Брой торби за прах: 8

Материал на торбата за прах: Синтетична,

четирипластова
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