
wegwerpstofzak

 
4 s-bags

50% langere levensduur

15% meer capaciteit

TÜV-gecertificeerd

 
FC8021

Waarschijnlijk de best verkochte stofzak ter wereld
Langdurigere prestaties, betere filtratie

De FC8021/03-s-bag van Philips is de originele wegwerpstofzak voor alle cilinderstofzuigers van Philips en de

Electrolux Group (Electrolux, Volta, Tornado, AEG-Electrolux). Ga naar www.s-bag.com voor meer informatie.

Betere prestaties

TÜV-gecertificeerd voor betrouwbare resultaten

15% meer capaciteit voor een langere levensduur

Hoge weerstand voor krachtiger schoonmaken

Eén standaardzak, wel zo gemakkelijk

Een universele standaardzak, een eenvoudige keuze

Eenvoudig te verwijderen dankzij het hygiënische sluitsysteem



wegwerpstofzak FC8021/09

Kenmerken Specificaties

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.

Universele standaardzak

De Philips s-bag kan voor alle stofzuigers met

zak van Philips en de Electrolux Groep

(Electrolux, Volta, Tornado en AEG-Electrolux)

worden gebruikt. Nooit meer eindeloos zoeken

naar een stofzak dankzij de s-bag.

TÜV-gecertificeerd

De Philips s-bag Classic Long Performance is

onafhankelijk getest en gecertificeerd door TÜV

Rheinland Group. De zak heeft een

bewezen langere levensduur van 50%

vergeleken met gewone papieren stofzakken,

dankzij de 4-laagse filtering. Deze langere

levensduur is het resultaat van een efficiënte

absorptie van stof waarbij de poriën van de zak

niet worden geblokkeerd tijdens het stofzuigen,

waardoor de luchtstoom niet wordt geblokkeerd

en de zuigkracht langer behouden blijft.

Geschikt voor

AirStar: FC8220 - FC8229

City-Line: FC8400 - FC8439, HR8368 -

HR8378

EasyLife: FC8130 - FC8139

Expression: FC8600 - FC8629, HR8300 -

HR8349

HomeHero: FC8910 - FC8919

Impact: FC8350 - FC8399, HR8350 -

HR8367

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

...: FC8200 - FC8219

Electrolux Groep: Electrolux-stofzuigers met

zak, Tornado-stofzuigers met zak, Zanussi-

stofzuigers met zak

Accessoirespecificaties

Aantal stofzakken: 8

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑02‑12

Versie: 5.2.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

